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se seguiram, apezar da discussão ter-se demorado
alguns dias. De maneira que, Sr. presidente, apezar

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO

desta requisição de informações que a alguem tem

CAVALCANTI DE LACERDA.

parecido

impertinente,

o

paiz

ainda

não

está

sufficientemente esclarecido a respeito da extensão

Summario.

–

Expediente.

–

Discurso

e dessas operações; ha ainda algum mysterio a sondar...

requerimento do Sr. Silveira da Motta sobre os saques

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Estou

do banco Mauá. Adiamento. – Primeira parte da ordem prompto a dar as informações.
do dia. – Dispensa a dois estudantes. Discursos dos

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Espero que V.

Srs. Silveira da Motta, Ferreira Penna, Jobim e Ex. mesmo reconhecerá a justiça da minha observação.
visconde de Jequitinhonha. Adiamento. – Segunda

Si acaso S. Ex., quando deu as informações,

parte da ordem do dia. – Reforma judiciaria. Discurso tivesse feito justiça a esta observação que agora faço,
do Sr. Vasconcellos, ministro da justiça.

devendo contar que eu acharia incompletas as
informações por não comprehenderem toda a extensão

A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente das garantias dadas pelo governo para este fim; S. Ex.,
abre a sessão, estando presentes 31 Srs. senadores.

digo, poderia ter acrescentado ao meu pedido as

Lida a acta da anterior, é approvada.

informações sobre os actos que completaram a

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte

operação.
Esta, Sr. presidente, é uma parte da questão, e o

EXPEDIENTE.

corpo

legislativo

contempla

nella

não

só

a

responsabilidade do governo por uma operação má,
Um aviso do ministerio dos negocios do imperio, mas tambem a illegalidade e irregularidade com que o
remettendo um dos autographos da resolução da governo procedeu. Esta questão precisa de uma
assembléa geral, concedendo 12 loterias á irmandade decisão qualquer, e a respeito della ainda não houve
do Santissimo Sacramento da antiga Sé desta cidade; uma votação que podesse significar a approvação ou
na qual resolução S. M. o Imperador consente.

condemnação do corpo legislativo acerca dos acto do

Outro aviso do ministerio dos negocios da Sr. ministro da fazenda.
fazenda, enviando um dos autographos da resolução da

Mas, Sr. presidente, quanto á operação o corpo

assembléa geral, approvando a aposentação concedida legislativo ainda não póde estar habilitado para dar o
a João Salerno Toscano de Almeida no emprego de seu parecer, porque ainda ha informações a dar, como
ajudante do thesoureiro da secção da assignatura, troco reconhece o Sr. ministro da fazenda; porém a respeito
e resgate do papel-moeda da caixa d'amortização; na da questão de illegalidade, entendo que, tendo-se já o
qual resolução S. M. o Imperador consente.

senado occupado della em alguns dias de sessão,

De ambos os avisos fica o senado inteirado, e tendo-o Sr. ministro da fazenda se pronunciado, e tendo
manda-se communicar á camara dos deputados.

varios Srs. senadores emittido opiniões diversas sobre

Ficam sobre a mesa as folhas do subsidio dos a questão; entendo, digo, que é consequente que estas
Srs. senadores, e as dos vencimentos dos empregados informações sejam remettidas a uma commissão para
da secretaria e paço do senado, pertencentes ao mez declarar si acaso ha alguma materia para deliberação
de julho ultimo.

do senado; porque estas requisições não se fazem só

Fica egualmente sobre a mesa a redacção das para illustrar a consciencia individual do senado; fazememendas feitas e approvadas pelo senado á proposição se também para que, depois de estabelecidos os factos
da camara dos deputados que approva a tabella dos possa o corpo legislativo tomal-os por base e iniciar as
vencimentos

dos

magistrados

e

concelho supremo militar e de justiça.

empregados

do medidas que julgar convenientes.
Ora, me parece, Sr. presidente, que ha uma

questão importante que nasce das informações dadas
OS SAQUES DO BANCO MAUÁ, MAC-GREGOR E C.

pelo Sr. ministro da fazenda; essa questão é a que diz
respeito a intelligencia que S. Ex. deu á lei de 1846, na

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo qual S. Ex. julgou que podia achar auctorisação legal
remetteu

ao

senado

as

informações

que,

a para

fazer

uma

operação

saques

artificiaes,

requerimento meu, foram pedidas sobre os saques. confundindo a auctorisação para o ministro fazer
Acho nessas informações alguma insufficiencia, porque movimento de fundos do thesouro, para fazer cambio
o Sr. ministro da fazenda, vendo que eu fiz esse artificial, com a auctorisação restricta que a
requerimento no mez de maio, e que as operações de
saques continuaram ainda nos mezes seguintes, devia
reconhecer

que

o

requerimento

comprehender os actos que

não

podia
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lei de 1846 deu ao governo para retirar papel-moeda da
circulação.

O nobre ministro quer tirar da lei de 1846,
deducções que não estão nella; e, si S. Ex. tirar hoje

Ora, tendo havido movimento de fundos do similhantes deducções desta lei, os seus successores
thesouro para operações de saques, com o fim de (porque creio que S. Ex. não se julga eterno) hão de tirar
sustentar um cambio artificial, e com tal violencia ao curso outras; e eu conto já, Sr. presidente, que, quando houver
natural das cousas, que até agora não se pôde conseguir essa calamidade de S. Ex. ter successor, elle ha de ser o
que essa medida nos désse o cambio de 27; tendo havido primeiro que ha de vir clamar contra as deducções, que se
esta confusão de movimento de fundos para operações de tirarem da lei de 1846 em algumas operações que
saques com operações para retirar o papel-moeda da porventura fôrem feitas fóra do espirito verdadeiro dessa
circulação, entendo que o senado deve dar sua opinião lei. Então, quando o nobre ministro clamar contra as
sobre esta questão.

intelligencias erroneas que o seu máo exemplo houver

Não quero agora accusar o Sr. ministro da fazenda; provocado e plantado, S. Ex. me achará ao seu lado.
não tracto de verificar a sua responsabilidade, mas sim de

Portanto,

Sr.

presidente,

nesta

questão

das

liquidar um principio que não ha de ter servido somente informações ha alguma cousa mais além do facto: ha
para S. Ex., mas que póde servir para todos os ministros direito. Quanto ao facto, as informações são deficientes: S.
que lhe succederem, do que póde resultar consequencias Ex. reconheceu isso. Ponho agora de parte o que diz
funestissimas ao paiz; porque, uma vez que o corpo respeito á deficiencia das informações; aguardo occasião
legislativo deixe passar o principio tal qual o segue o Sr. mais opportuna; porém entendo que estas informações
ministro da fazenda o que resultará é que os ministros da devem ser remettidas a uma commissão, á de legislação
fazenda não terão mais limite algum a respeito do ou de constituição, para dar o seu parecer. Neste sentido,
movimento de fundos; tudo se poderá chamar meio pois, vou fazer um requerimento. Creio que o nobre
indirecto de equilibrar a situação commercial; tudo se ministro não acha inconveniente?
poderá chamar meio de salvar a praça de apertos: sempre

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não, senhor.

que a praça do commercio estiver em desequilibrio nas

E' apoiado, entra em discussão e fica adiado por

suas operações normaes, acudirá o governo como haver pedido a palavra o Sr. ministro da fazenda, o
interventor no meio desses interesses particulares, e seguinte requerimento do Sr. Silveira da Motta.
estão, senhores, não haverá mais paradeiro com a

«Requeiro que vão ás commissões de constituição

inclinação que já tem o governo intervir indebitamente em e fazenda as informações do governo sobre os saques.»
questões que não são da sua competencia. Si acaso fôr

Compareceram no decurso da sessão mais 6 Srs.

germinando este principio da interferencia indébita do senadores.
governo em taes casos, o que se seguirá é que nos
ministerios que se succederem derem póde ser mais

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

degenerado ainda, póde conduzir o governo a precipitar os
recursos do Estado.

DISPENSA A DOIS ESTUDANTES.

Eu entendo, senhores, que a esta intervenção
indebita que o governo systematicamente vai tomando e

Entra em 1ª discussão a proposição da camara dos

vai exercendo a respeito das operações da industria Srs. deputados, auctorisando o governo a mandar
privada, a exageração deste principio condemnavel de matricular no 3º anno da faculdade de medicina desta
socialismo a que o governo quer reduzir sua acção a cidade o estudante Luiz Francisco Murinelli, e no 3º anno
respeito da industria, é que se deve imputar no futuro uma da faculdade de direito do Recife a Felippe da Motta de
responsabilidade maior do que aquella que o governo deve Azevedo, com o respectivo parecer da commissão de
tomar sobre si; porque, senhores, quando a sociedade, instrucção publica.
nas condições de sua vida normal se acostumar a olhar o

O Sr. Silveira da Motta pronuncia um discurso que

governo como um auxilio que póde intervir nas crises até publicaremos no appendice.

individuaes da industria, ha de acontecer que a sociedade

O SR. FERREIRA PENNA: – Darei como membro

ha de acostumar-se tambem a responsabilisar o governo da commissão as explicações exigidas pelo nobre senador
por factos que não são da sua legitima responsabilidade. que acaba de sentar-se. O estudante Luiz Francisco de
E, uma vez que a sociedade olhe para o governo para o Murinelli, tendo sido plenamente approvado nas materias
responsabilisar no meio de todas as peripecias de sua vida do 2º anno da escola de medicina do Rio de Janeiro,
social, o que acontecerá é que o governo, mais do que pretendeu matricular-se no 3º, mas deixou de ser admittido
deve, ha de ser considerado como um inimigo, como uma por não se considerarem validos para esse fim, avista do
entidade que deve ser combatida, porque elle será art. 86 dos estatutos de 28 de abril de 1854, os exames de
considerado como auctor positivo e negativo de todo o preparatorios que fizera perante a faculdade de direito de
bom.

S. Paulo.
Esse artigo dispõe o seguinte (lendo): «São

E’ preciso que o governo acceite a responsabilidade

nos limites em que a sua natureza o põe, e que não queira esemptos

dos

exames

de

preparatorios

os

que

tomar a responsabilidade até daquillo que não lhe apresentarem diploma de bacharel em letras do collegio de
compete. O governo pois é quem se colloca no precipicio, Pedro II, ou titulo de approvação nos concursos annuaes
é quem vai-se tornando responsável pelas soluções que da capital do Imperio, na conformidade do art. 112 do
não são da sua competência; e, quando o governo se regulamento da instrucção primaria e secundaria do
colloca nesta posição, ha de continuamente estar sendo ou municipio da côrte, ou certidão tambem de approvação dos
protector ou inimigo. Entretanto esta theoria exagerada do ditos exames ou qualquer das faculdades de medicina.
Sr. ministro da fazenda a respeito da lei de 1816 há de nos Fóra destes casos nenhuma prova dispensará os exames.
conduzir a esse estado.

»
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Em taes circumstancias recorreu o impetrante ao a minha duvida versa unicamente sobre o seguinte:
poder legislativo, pedindo dispensa desta disposição dos

Esta resolução em favor do estudante Luiz

estatutos para matricular-se, e a camara dos deputados Francisco de Murinelli fica estabelecendo regra geral para
lh'a concedeu por meio da proposição que agora se todos os outros, isto é, d’ora em diante os exames feitos
discute, depois de ter ouvido o governo, que informou nos cursos juridicos serão julgados validos nas escolas de
sobre a pretenção nos termos do aviso que passo a lêr.

medicina?

Rio de Janeiro. – Ministerio dos negocios do
imperio, em 21 de agosto de 1857.

O SR. JOBIM: – Não.
O SR. DANTAS: – Mas devia ser.

Illm. e Exm. Sr. – Satisfazendo a requisição da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E'

camara dos Srs. deputados, constante do officio de V. Ex. exactamente a minha duvida. Si fica constituindo direito
de 30 do mez passado, cabe-me declarar que, tendo geral para todos os estudantes que se quizerem matricular
ouvido o director interino da faculdade de medicina da nas escolas de medicina offerecerem documentos com
côrte sobre a pretenção do alumno da mesma faculdade que provem que fizeram exame nos cursos juridicos, voto
Luiz Francisco Murinelli, cujo requerimento devolvo a V. pela resolução; si porém é uma excepção da regra geral,
Ex., foi elle de parecer que, não obstante a disposição do isto é, si as escolas de medicina hão de continuar a não
art. 86 dos estatutos das faculdades de medicina que reconhecer como validos os exames feitos nos cursos
baixaram com o decreto n. 1,387 de 28 de abril de 1854, juridicos, entendo que não devemos approvar esta
ser contrario á pretenção do supplicante de se matricular resolução, embora embora em consideração o tempo
no 3º anno do curso medico com os exames preparatorios decorrido, e mande-se matricular este estudante. Porém
que fizera na faculdade de direito de S. Paulo; comtudo, não se declare por uma resolução a excepção da regra
não tendo os ditos exames logar na faculdade de medicina geral e não se colloque tambem a escola de medicina na
da côrte, depois do aviso do ministerio a meu cargo, de 5 posição, por assim dizer, de todos os dias contrariar uma
de janeiro de 1855, e devendo merecer toda a confiança resolução

tomada

no

corpo

legislativo,

julgando

as approvações obtidas nas faculdades de direito, julgo improcedentes os exames feitos nos cursos juridicos.
que se deve conceder ao supplicante a graça que pede; e
conformando-me

com

este

parecer,

offereço-o

Si acaso, Sr. presidente, este fôr o resultado,

á teremos todos os dias de alterar a disposição da lei geral.

consideração da referida camara. Deus guarde a V. Ex. – E' isto conveniente em favor de Pedro ou de Paulo? Creio

Marquez de Olinda. – Sr. 1º secretario da camara dos Srs. que não. Assim não é que se legisla (perdôe o senado que
deputados.

assim me exprima): estabeleça-se como regra nesta

O art. 2º da proposição (continúa o orador) tambem mesma resolução que d'ora em diante os exames feitos
concede faculdade ao estudante Felippe da Motta de nos cursos juridicos sejam considerados como validos
Azevedo Corrêa para que possa matricular-se no 3º anno pelas escolas de medicina.
da faculdade de direito do Recife. Entre os papeis que

O SR. JOBIM: – Então é preciso que haja

foram presentes á commissão não achei requerimento reciprocidade.
algum por elle dirigido á camara dos deputados, e,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não

segundo me consta, a sua pretenção foi deferida por meio digo que não; o que digo é que...
de uma emenda que alli se apresentou quando se discutia

O SR. JOBIM: – E' preciso reformar os estatutos.

o projecto relativo a Murinelli.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...se

Não tendo se decidido a questão na sessão de estabeleça uma regra geral para todos, e acho que agora é
1857, ambos elles dirigiram-se ao senado, pedindo a boa occasião. Não acho conveniente que se estabeleça a
approvação do projecto, mas com emendas que o excepção sem determinar a regra, deixando subsistir uma
ampliem, de sorte que possam tambem matricular-se nos regra que, a fallar a verdade, creio que não é justificavel;
annos immediatos aquelles a que se referiu a sua primitiva não ha motivo algum para que nas escolas de medicina se
pretenção, e pelos documentos que então apresentou o deixe de considerar validos os exames feitos nos cursos

estudante Motta ficou a commissão conhecendo: 1º, que o juridicos e vise-versa.
anno em que elle pretendia matricular-se em 1857 era o 4º

Creio que tanto zelo, tanta solicitude, tanta

e não o 3º, como por engano se diz no projecto; 2º, que severidade se ha de encontrar nos exames feitos nas
deixou de fazel-o por haver chegado ao Recife poucos dias escolas de medicina, como nos que forem feitos nos
depois de encerradas as matriculas, concorrendo para isso cursos juridicos. Por isso acho que taes exames devem
diversos motivos independentes de sua vontade, isto é, prevalecer para a matricula tanto em uma como em outra
doença que não lhe permittiu sahir mais cedo do faculdade. Esta é a minha opinião. Mas acho anormal que
Maranhão, e arribada do vapor que o transportava.

se legisle por esta forma; estabeleça-se a regra geral, o

A propria congregação da faculdade reconheceu a que aliás se póde fazer.
procedencia destes embaraços, mas não se julgou

Portanto, Sr. presidente, si o projecto passar á 2ª

competente para admittil-o á matricula depois do prazo discussão, eu desde já peço ao nobre director da escola
marcado.

de medicina, ou a algum nobre senador que esteja mais

A vista das razões que tenho exposto, entendeu a em contacto com aquelle estabelecimento, que formule
commissão de instrucção publica que um e outro eram uma emenda determinando a questão. Voto pelo projecto
dignos do deferimento constante das emendas que com esta condição; e, si não se fizer isto, na 2ª discussão
offereceu com o seu parecer. Ellas terão de ser mais hei de votar contra.
particularmente examinadas na segunda discussão, e

O SR. JOBIM: – Sr. presidente, a occasião não me

então poderei dar alguma outra informação que porventura parece propria para tractar desta materia...
pareça necessaria.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente,
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O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' a o que não me parece legal, nem justo e nem conveniente.

mais propria.

Encerrada a discussão é approvada a resolução e

O SR. JOBIM: – Me parece que deve ser tractada passa immediatamente para a 2ª discussão.
quando tomarmos em consideração o regulamento que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.

ainda não foi approvado pelo corpo legislativo, como deve presidente, o que acabo de ouvir do nobre senador pela
ser...

provincia do Espirito Santo não me convenceu sinão do
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Nas seguinte: S. Ex. deseja, e por justificado motivo, que os

kalendas gregas.

estatutos das escolas de medicina sejam quanto antes

O SR. JOBIM: – Eu creio que, quando o corpo approvados definitivamente, porque esse estado provisorio
legislativo dá auctorisações destas ao governo, não é para é prejudicial ao regimen daquelle estabelecimento. Uno
este ficar de um modo indefinido com a espada de meu voto ao do nobre senador pelo Espirito Santo;
Damocles pendente sobre a cabeça dessa instituição, concordo, insisto mesmo com S. Ex. para que o governo
porque então cada ministerio fica com o direito de reformar offereça quanto antes á consideração do corpo legislativo
e fazer o que bem entender; é o que acontece a respeito esses estatutos para serem definitivamente approvados. O
das faculdades de medicina e de direito.

estado provisorio não é mais necessario; tem havido já

A auctorisação foi dada por tempo limitado, portanto tempo

sufficiente

para

que

a

experiencia

tenha

é necessario que esses estatutos sejam approvados pelo demonstrado a utilidade e vantagem dos estatutos
corpo legislativo; faço esta reclamação todos os annos; conforme se acham organisados.
então quando se tractar dessa materia, faremos a reforma

Mas, concordando com o nobre senador pelo

que o nobre senador acaba de indicar, si julgarmos Espirito Santo em suas idéas nessa exigencia, não posso
conveniente.

de forma alguma convir em que não tomemos desde já

Parece que o governo, estabelecendo a disposição uma decisão que parece justa e justificada pelo que diz
de que esses exames preparatorios só tivessem validade respeito em geral á legalidade dos exames feitos nos
nas faculdades em que fossem feitos, teve suas razões cursos juridicos ou feitos nas escolas de medicina, e
justas; mas emfim agora não é occasião de discutirmos vamos estabelecer a esta regra uma excepção que
esta materia...

necessariamente ha de trazer ao corpo legislativo muitos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' inconvenientes, ou pelo menos muito trabalho, e trabalho,
Sr. presidente, que considero de lana caprina, isto é,

occasião.

O SR. JOBIM: – ...do que se tracta é de uma negocios unicamente particulares e privados; além de que,
excepção em favor deste estudante, a respeito do qual ha approvando nós esta resolução, vamos fazer uma injustiça
uma circumstancia muito attendivel; e é que elle começou a todos aquelles

estudantes que, achando-se nas

a fazer estes exames perante a faculdade de medicina circumstancias em que se acha o peticionario, todavia não
desta côrte, em época em que ainda não estava em vigor o tiveram os meios que teve este para vir ao corpo legislativo
requerer, provocar uma decisão e obter uma excepção em

regulamento de 1854.
Entretanto,

como

na

escola

de

medicina seu favor.

estabeleceu-se, e eu creio que com razão, que os exames

Isso é sem duvida alguma de grave inconveniente;

feitos em uma faculdade differente não servissem para entretanto que, si reflicto nos inconvenientes que possam
outra de natureza diversa, este estudante não foi admittido resultar de inserirmos nesta resolução uma disposição
á matricula do 3º anno. Elle tinha estudado as materias do qualquer a esse respeito, não deparo nenhum; tanto mais
1º e 2º anno do curso pharmaceutico, e os dois primeiros quanto o mesmo nobre senador pelo Espirito Santo
annos do curso pharmaceutico davam-lhe direito a concorda em que é justo que os exames das escolas de
matricular-se no 3º anno de medicina, uma vez que se medicina sejam considerados legaes nos cursos juridicos e
apresentasse com todos os preparatorios; foi fazer os que vice-versa,

os

exames

dos

cursos

juridicos

sejam

lhe faltavam no curso juridico de S. Paulo, porque pensou considerados legaes nas escolas de medicina. Si isto se

que esses exames eram ainda considerados como validos acha averiguado e provado, porque motivo, em vez de
na escola de medicina.

estabelecermos a regra, havemos de contentar-nos com a

Eis aqui a razão que milita em favor deste individuo excepção do projecto que se acha em discussão? Não
e faz com que elle mereça ser attendido.
Quanto ás observações que acaba de fazer o nobre

acho razão alguma, nem fundamento.
Mas disse o nobre senador pelo Espirito Santo: «O

senador acerca do estabelecimento de uma regra geral, corpo legislativo teve suas razões para legislar por esta
me parece que agora não é occasião propria, que deve ser fórma, mas não é agora occasião de eu as expôr.»
quando se tractar da approvação dos estatutos das Perdôe-me o honrado membro; póde não ser esta a
faculdades de direito e medicina, approvação que eu julgo occasião mais propria para o nobre senador expender
não deve ser retardada por mais tempo, porque creio que esses motivos; mas, no meu entender; creio que é a mais
o governo não deve conservar um arbitrio indefinido e azada para ponderarmos bem essas razões que teve o
absoluto sobre todas as nossas instituições, que é corpo legislativo; poderemos alterar o juizo que me parece
auctorisado a reformar.

é geral agora em favor da regra que acabo de offerecer á

Elle retarda estas approvações a pretexto de ser- consideração do senado. Isto é, si foram fortes as razões
lhe necessaria a experiência, como si todos os dias, todos que teve o corpo legislativo para estabelecer que os
os annos e indefinidamente não fôsse necessario fazer exames feitos nos cursos juridicos não valessem nas
experiencias, quero dizer, conformarmo-nos com os escolas de medicina e vice-versa, si essas razões ainda
resultados da experiencia; e com este pretexto de ser subsistem, porque motivo havemos nós de estabelecer a
necessario a experiencia ficará o governo despoticamente excepção do projecto? porque havemos de abrir a
auctorisado para de um modo perfeito exercer o arbitrio
que quizer sobre estas instituições,
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porta para que todos os dias venham pedir esta

conceito é muito mais ponderosa do que geralmente se

excepção, fazer esta ferida na lei, desvirtuar, por assim

tem pensado – o ferir a lei, o estarmos todos os dias a

dizer, esses exames? Não seria melhor, portanto, que o

estabelecer excepções nas disposições legaes.

nobre

senador

pela

província

do

Espírito

Santo

Eis aqui o que entendo relativamente á questão; e

expendesse os motivos que elle julga que o corpo

por isso julgo conveniente, a dever ser emendada a

legislativo teve em sua sabedoria para estabelecer essa

proposição da camara dos Srs. deputados, como

regra?

pretende o parecer da commissão, a dar-se uma demora
Si devo expender minha convicção a este respeito,

que talvez seja prejudicial ao peticionario, então faça-se

direi que o corpo legislativo não tomou em consideração a

uma emenda cabal, estabeleça-se a regra geral, ou

hypothese, não deu decisão alguma ao ponto de que se

declare-se que não é uma excepção, mas sim a propria

tracta; o corpo legislativo não encarou a questão pelo lado

intelligencia

por que nós a encaramos; porque, si a tivesse encarado

inteiramente fóra do alcance da lei vigente.

da

lei,

visto

que

o

peticionario

está

por este lado, estou convencido que não desvirtuaria de

Parecia ao senado que agora devia eu offerecer

modo algum os exames feitos nos cursos juridicos,

uma emenda no sentido que tenho fallado; mas veja V.

quando

exames

Ex. que offereci dois modos de entender, a lei, isto é, de

considerados legaes nas escolas de medicina e vice-

formular o projecto: ou consideral-o como excepção, e

versa. Não posso achar razão alguma fundamentada,

então deve estabelecer-se a regra geral e acabar com a

desde que não se tomou em consideração a hypothese;

excepção;

por

circumstancia especial em que se acha o peticionário, e

se

tractasse

consequencia

ficou

de

serem

essa

esses

anomalia

na

nossa

legislação.
Ora, porque motivo não havemos de acabar com

ou

deve-se

tomar

em

consideração

a

neste caso declare-se que a intelligencia da lei não o
comprehende.

essa anomalia? porque não havemos de proferir um juízo,

Sendo dois os alvitres que offereço á consideração

estabelecer uma regra no projecto que se discute, que é

do senado, não me acho inteiramente habilitado para

justamente aquillo que tenho por fim?

poder estabelecer ambos. Julgo mais conforme que o

Mas disse o nobre senador pelo Espírito Santo: «

nobre senador pelo Espírito Santo, que foi mesmo quem

Vêde bem que a favor do peticionário ha uma razão

trouxe á consideração do senado a circumstancia especial

especial, porque seus exames foram feitos antes dos

em que se acha o peticionário, deve offerecer a emenda.

regulamentos estarem em vigor, o que não póde

Ou então o

prevalecer relativamente a outros.» Responderei a isto:

consideração o que acabo de dizer, si julgar procedente,

Mas veja também o nobre senador pelo Espírito Santo

tenha a bondade de offerecer a emenda, visto estar mais

que em geral a época a que se attende é sempre a da

ao facto do objecto que a commissão examinou. Ou então

matricula e não a da publicação dos regulamentos;

que o nobre ministro do imperio suggira o expediente que

portanto esta razão não procede.

julgar mais conforme, porque na realidade ferir a lei por

relator

da

commissão, tomando

em

Si, porém, deve proceder essa razão, então peço

esta fórma e estar a feril-a todos os dias, não é

licença para dizer ao nobre senador pelo Espírito Santo

conveniente; melhor é dar-lhe uma intelligencia que, si

que declare-se no projecto, que o que se pretende fazer,

não é muito plausivel, não é também uma excepção;

e na realidade se faz, não é uma excepção, mas uma

porque desta fórma fechamos a porta a todos quantos

interpretação, porque assim fica fechada a porta;

peticionarios se julgarem nas circumstancias daquelle que

satisfazemos ao peticionario, e o corpo legislativo obra

faz objecto da resolução para não virem aqui, até que o

mais precedentemente. Tome-se em consideração aquillo

governo julgue em sua sabedoria que deve submetter ao

que o nobre senador pelo Espírito Santo acaba de

corpo legislativo os estatutos da escola de medicina, afim

expender, essa circumstância especial que milita em favor

de que sejam approvados, modificados ou rejeitados,

do peticionario; mas diga-se que nessa circumstancia em

satisfazendo-se assim a exigencia do nobre senador pela

que elle fez os exames não tem applicação a lei, porque o

provincia do Espírito Santo, director da escola de

regulamento não estava ainda em execução.
Por esta fórma acabamos todas as duvidas que

medicina da côrte, exigencia com a qual me conformo
inteira e absolutamente.

possam haver no futuro, fechamos a porta a todas as

O SR. JOBIM: – Peço a palavra.

pretenções similhantes que possam apparecer perante o

O SR. PRESIDENTE: – Esta discussão fica adiada

corpo legislativo. Não é uma excepção da regra; pelo

para se passar á segunda parte da ordem do dia.

contrario, é a mesma regra geral entendida da maneira
por que o corpo legislativo a interpreta.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

E, Sr. presidente, si esta razão é procedente (creio
que até certo ponto o é), entendo que estava nas

REFORMA JUDICIÁRIA

faculdades do governo firmar a intelligência regulamentar
da lei sem ser necessário um acto do corpo legislativo,

Continua a discussão, adiada na sessão anterior

porque não se tracta aqui de uma interpretação

do art 1º da proposição da camara dos deputados sobre a

authentica, tracta-se de fixar o juizo regulamentar ou a

administração

intelligência que a lei deve ter na hypothese de que se

Vasconcellos, apoiada em 13 de julho proximo passado.

da

justiça,

com

a

emenda

do

Sr

tracta. Em virtude do art. 102 da constituição, segundo a

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): –Sr.

praxe até hoje seguida constantemente pelo poder

presidente, o cumprimento de meu dever, a que me não

executivo, este podia declarar que este estudante não

era licito faltar, obrigou-me a sahir da casa antes de

estava na regra geral da lei porque seus exames foram

terminar-se a sessão de sabbado, e vi-me por isso

feitos em uma época dada.

privado da satisfação de ouvir todo o discurso proferido

Era desnecessario, portanto, todo este trabalho,
esta votação da camara dos Srs. deputados, esta
discussão do senado; e uma consideração que em meu

pelo honrado senador pelo Rio de Janeiro. Esperava eu
porém que a circumstancia da
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minha ausencia não influiria para que deixasse de ser sobre qualquer ponto, e os achará profundamente
cabalmente informado de quanto nessa sessão se passou, divergente em muitos princípios que parece não poderem
porque V. Ex. sabe que os jornaes da manhan costumam admittir a menor contestação.
publicar os extractos das discussões, e em geral com tal

Si esta proposição carecesse de ser demonstrada

fidelidade que era possivel poderem supprir essa falta. eu não recorreria a outras considerações para o fazer;
Infelizmente,

porém,

hontem

esses

jornaes

não bastava que pedisse a attenção de de V. Ex. para a

extractaram o discurso do honrado membro sinão muito dissidencia em que se acha o nobre senador por Minas,
superficialmente. Tendo pois de responder-lhe hoje, vou, que combatteu o projecto, com dous nobres membros da
quanto á primeira parte do discurso de S. Ex. soccorrer-me secção de justiça do concelho de estado; bastava que
á minha memoria, e quanto á segunda servir-me de observasse que esse nobre senador, em um outro tempo,
algumas informações que procurei colher, e mesmo da julgou que não devia fazer uso da faculdade que tinha de
idéa geral que dessa parte do discurso do nobre senador apresentar emendas ao projeto, hoje lei de 3 de dezembro,
derão o Jornal do Comercio e o Correio Mercantil.

por isso que era viciosa, inconstitucional, a base dessa lei,

Sr. presidente, eu não estou habituado a contrariar e porconsequencia não podia receber emenda que a
o nobre senador pelo Rio de Janeiro; vivi largos annos melhorasse.
como S. Ex. em communhão de idéas e de principios,

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem disse isso?

reconheço sua intelligencia e suas luzes. Mas, combatido

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O Sr. Visconde

por S. Ex., não me resta outro recurso sinão o de de Abaeté; e eu trago aqui esse seu discurso.
contradizer algumas de suas proposições, com as quaes

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Faça favor de o

não estou de accôrdo, respeitando sempre os laços da lêr.
amizade que nos uniu.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Foi proferido na

O nobre senador começou por fazer a historia do camara dos Srs. deputados.
que se passou entre nós a respeito do projecto que se

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Como ministro?

discute, e S. Ex., bem que não concluisse, julgou que de

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não, senhor.

minhas palavras se poderia deduzir que eu accusára de

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Cuidei que era

menos leal a secção de justiça do concelho de estado. Eu como ministro.
disse em aparte a S. Ex. que em nenhum dos meus

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quando se

discursos, nem mesmo na minha intenção estivera jámais discutia a proposta do ministro da justiça de então,
o proposito de fazer uma tão grave e tão severa arguição proposta hoje convertida na lei de 3 de dezembro, que
aos membros que compõem a secção de justiça.

tinha sido contestada vivamente por grande parte dos

Eu não podia ter esse procedimento, Sr. presidente, membros da opposição da camara, S. Ex. concluiu assim
porque, além da moderação que guardo ordinariamente um brilhante e importantissimo discurso, em que, a par de
nos debates, se dá a circumstancia de haver eu mantido muitas proposições que não adopto, se manifestava o
com

esses

honrados

membros

relações

de

tanta grande talento oratorio de S. Ex.:

intimidade, que não era acreditavel que eu viesse fazer na

«Ainda que eu tivesse a faculdade de offerecer

tribuna, na qualidade de simples senador do imperio, uma emendas ao projecto, e esperança de vel-as apoiadas, não
injustiça, uma tão alta offensa a seu caracter.

as mandaria á mesa, porque eu reprovo o projecto por

Si S. Ex. presume que alguem póde tirar de minhas julgar viciosas e inconstitucionaes as bazes em que elle se
palavras qualquer conclusão menos airosa ao caracter de funda. Estou convencido de que nenhuma emenda seria
tão distinctos cavalheiros, tambem alguem poderá inferir capaz de melhorál-o.»
das palavras de S. Ex. que o ministro da justiça jactava-se

Ora, já vê V. Ex. que o nobre senador pelo Rio de

particularmente de ter o apoio da secção do concelho de Janeiro, membro da secção de justiça do concelho de
estado dos negocios da justiça, ao mesmo tempo que essa Estado, acha-se em divergencia completa com o nobre
secção nem tinha sido ouvida, nem era favoravel ao senador por Minas, porque defendeu com egual talento as

projeto do ministro da justiça.
Eu

não

disse

jámais,

disposições da lei de 3 de dezembro de 1841, e ainda
nem

particular,

nem agora o faz, contrariando assim o nobre senador por

publicamente, que tinha o voto da secção de justiça do Minas.
concelho de estado favoravel ao meu trabalho; a

O nobre senador pelo Rio de Janeiro, que fallou em

proposição que estabeleci é outra: Não fui precipitado, ultimo logar, está em opposição com o nobre senador pela
disse, apresentando este projeto; e os discursos dos dous provincia da Bahia, que tambem combate o meu projecto.
honrados

membros

da

secção

de

justiça

provam

Vê, pois, V. Ex. que, divergindo tão distinctos, tão

evidentemente a verdade de similhante proposição. E' a notaveis jurisconsultos, não é de modo algum estranhavel
este resultado que eu quiz chegar unicamente quando, que o actual ministro da justiça procurasse o auxilio de
tendo a honra de responder ao distincto senador por minha todas as intelligencias para concorrer com ellas no estudo
provincia, o Sr. visconde de Abaeté, observei:

e meditação de um assumpto que é dos mais importantes

«Não posso arrepender-me de ter apresentado este de que se possa occupar a assembléa geral legislativa.
projecto, porque o redigi depois de ter ouvido sobre elle

Foi neste pensamento, Sr. presidente, que eu

jurisconsultos conspicuos, pessoas muito competentes, varias
para darem um voto em tão grave questão»; e referi-me
então aos senhores da secção de justiça.
Sr. presidente, quando se tracta de assumptos da
natureza e da importância deste de que agora nos
occupamos, corra V. Ex. os olhos por todos os bancos
desta casa; congregue e consulte os jurisconsultos

vezes disse ao honrado senador pela

provincia do Rio de Janeiro, a quem agora tenho a
honra de responder, que desejava consultar todos os
documentos existentes nos arquivos das camaras
para encarregar alguem de rever todo esse trabalho,
para dahi aproveitar-se o que de melhor houvesse
sido offerecido em épocas diversas, por differentes

Sessão de 2 de Agosto
ministros, por differentes membros das camaras, como

9

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. a tinha

emendas á lei de 3 de dezembro. Foi por isso ainda que impugnado no seu parecer, eu dei essas razões, e V. Ex.
reuni algumas vezes a secção de justiça.

nada mais disse.

Quanto ás conferencias que tivemos na secretaria
da justiça, é certo que

na primeira

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Disse alguma

reunião não cousa.

compareceu, como disse, o nobre senador pelo Rio de

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Então passou-se

Janeiro, o Sr. visconde de Uruguay, que teve a bondade a tomar em consideração os tres differentes votos
de previnir-me do motivo por que não concorria a meu escriptos que tinham sido dados pelos membros da secção
convite.

sobre um projecto que eu tinha tido a honra de remetter

Na ausencia do nobre visconde, Sr. presidente, particularmente aos nobres senadores. Ora, quando eu
versou essa primeira conferencia sobre o projecto de 1854; mandei esse projecto, segundo V. Ex. ouviu da leitura da
eu o levei e apresentei aos dois honrados membros da carta que dirigi ao nobre senador, e que aqui foi lida, eu
secção de justiça, e nada era mais natural do que este dizia que o havia de enviar depois á secção; mas antes
procedimento. Pendia da decisão do senado um projecto entendi que era conveniente conferir ainda com SS. EEx.,
que tinha sido approvado pela camara dos Srs. deputados; pedi o favor do seu comparecimento na secretaria da
este projecto continha disposições com algumas das justiça. Ahi, depois de dado ao nobre senador o Sr.
quaes eu ia de accôrdo; tractou-se portanto de investigar Euzebio de Queiroz esse motivo, pelo qual me parecia que
qual o gráo de apoio que esse projecto poderia esperar do se devia tractar conjunctamente com o artigo que
senado, para dahi partir-se e estabelecer a discussão, estabelece providencias sobre a nomeação dos chefes de
começando por este ponto, que reputava principal.
Creio

policia, outras disposições tambem tendentes a melhorar,

que posso asseverar, sem poder ser no meu conceito, a lei de 3 de dezembro, chamei a

contrariado, que os nobres membros da secção de justiça attenção dos honrados membros para as duvidas oppostas
do concelho de estado não foram favoraveis nessa por S. Ex., porque considerava, Sr. presidente, que dos
conferencia ás disposições do projecto de 1854. Eu tres membros que compõem a secção, era S. Ex. o menos
tambem não o fui, e declarei a SS. Exs. o motivo por que affeiçoado ao meu projecto.
assim pensava; observei no entretanto que desse projecto

Um dos honrados membros adheriu completamente

me parecia poderem-se aproveitar algumas disposições de a elle; outro honrado membro da secção de justiça
reconhecida utilidade, justiça que, cumpre confessar, foi approvava alguns importantes artigos do projecto e
feita tambem por esses honrados senhores.

rejeitava outros; era, pois, S. Ex. o Sr. Euzebio de Queiroz

Ponderou em seguida o Sr. conselheiro de estado a quem eu contava nesta occasião como o menos benigno
Euzebio de Queiroz os inconvenientes de accumularem-se ao projecto, por isso que era S. Ex. quem havia feito
na reforma muitos artigos. Eu respondi a S. Ex. que estava observações sobre a separação da justiça, sobre a
de accôrdo com o seu pensamento, mas não tanto quanto formação da culpa; considerações que me pareciam muito
S. Ex. pretendia; e na ultima reunião que tivemos na importantes, e sobre as quaes entendi que cumpria ouvir
secretaria da justiça expliquei com mais largueza, mais os dois outros membros da secção.
amplamente, ao Sr. Euzebio de Queiroz esse meu

Esta circumstancia, Sr. presidente, servirá de

pensamento, indicando os pontos que eu julgava deverem explicação do motivo por que, tendo fallado no senado
ser incluidos na pretendida reforma.

acerca da reforma judiciaria, não me referi jamais ao Sr.

Observei na conferencia o que já por vezes tenho Euzebio de Queiroz; ora, S. Ex., justo como conheci
repetido no senado, que as grandes reformas, essas sempre, é impossivel que não acredite que eu não proferia
reformas radicaes, não se devem emprehender, porque o seu nome sinão pela circumstancia de haver-se S. Ex.
trazem muitos perigos, e ordinariamente estacam; mas mostrado pouco propicio ao meu projecto; e, portanto, não
declarei tambem em uma dessas reuniões que não adheria podia eu invocar o seu apoio, mas sim o de um outro nobre
completamente á opinião de se apresentar somente um ou conselheiro, porque tinha na opinião do Sr. visconde do

dois artigos no projecto que houvesse de ser discutido nas Uruguay a adhesão principal, e por isso declinei seu nome.
camaras.

Sr. presidente, eu refiro estas circumstancias para

Lembro-me até que nesta occasião observei que, chegar a uma conclusão. Eu já expuz a V. Ex. que,
por mui simples que fôsse o artigo que nós trouxessem á acceitando todas as emendas do Sr. visconde do Uruguay,
discussão, tractando se de assumpto desta importancia, adheri a algumas do Sr. visconde de Jequitinhonha, e
elle excitaria um debate geral sobre toda a administração tambem tomei em consideração as principaes duvidas
da justiça, e que V. Ex. não poderia conter os oradores que oppostas pelo honrado senador pelo Rio de Janeiro, e
se propuzessem discorrer sobre a materia; e que assim elaborei o projecto. Ora, pergunto a V. Ex., si poderia
uma larga discussão se estabeleceria, resultando depois haver tactica de querer eu consultar o amigo para sondarde muita perda de tempo a approvação de uma ou outra lhe o voto e depois obrigar o conselheiro de estado? Esta,
idéa singular e de pouca significação. A esta observação não direi insinuação, mas esta parte do discurso do
que fiz na ultima reunião da secção de justiça, me parece honrado senador doestou-me por certo, pois o honrado
que não se oppoz duvida alguma.

senador sabe perfeitamente que eu não era capaz dessa

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Nunca concordei tactica.
com isso.

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Não me

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não digo que V. entendeu, não foi isto o que eu disse. Si V. Ex., permitte eu
Ex. concordasse.

me explico.

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Impugnei essa

O SR. PRESIDENTE: – Póde explicar-se.

idéa.

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – O que eu julguei
como
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tactica do nobre ministro foi isto: si as opiniões dos execução do principio da constituição que manda que a
membros do concelho de estado fossem favoraveis, S. Ex. justiça seja administrada por juizes e por jurados.
ouvia a secção officialmente e apresentaria na casa a

Tractámos de discutir quaes seriam os meios de

consulta; mas como S. Ex. viu que essas opiniões não podermos chegar a esse resultado, e ouvimos indicar
erão favoraveis, por isso não ouviu a secção. Eu não disse alguns por S. Ex. e pelo Sr. visconde de Jequitinhonha;
que o nobre ministro o compromettêra a opinião do amigo tenho escriptos os artigos que então se lançaram nessa
como conselheiro de estado.

conferencia, e se reduziam ao seguinte: o Sr. conselheiro

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Agradeço a de estado visconde de Jequitinhonha dizia «Devemos
explicação de S. Ex.; proseguirei pois nas observações estabelecer
que ia fazendo.

penas

e

premios

para

obrigar

o

comparecimento dos jurados», e nesta opinião S. Ex. era

S. Ex. me permittirá que eu diga que, si reunisse acompanhado pelo Sr. Euzebio de Queiroz.
esses papeis e os mandasse á secção do concelho de

Assim se assentou em discutir e meditar nos

estado, qual seria o resultado? O resultado seria um voto seguintes pontos: conceder esempções de serviços da
do Sr. Euzebio absolutamente contrario ás bazes cardeaes guarda nacional aos jurados que servirem por um numero
do projecto; um voto completamente favoravel do Sr. definido de sessões sem terem sido multados; não se
visconde de Uruguay.

conceder officio ou emprego algum publico ao cidadão que

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Já explicou que não mostrasse que dentro do espaço de tantas sessões
não é favoravel.

cumpriu o dever de jurado sem ser multado. A respeito das

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Completamente penas opinou-se que o jurado que faltasse ás sessões por
não.

um tempo determinado, mais ou menos fixo, seria privado
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Perdôe-me; um do direito de ser eleitor...

voto completamente favoravel do Sr. visconde de Uruguay,

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Nada se

porque, como o senado já está informado, eu emendei o estabeleceu, eram lembranças.
projecto no sentido de todas as indicações feitas por S.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sim, eram pontos

Ex.; eu pois contava com um voto completamente a discutir, eram opiniões. Ao depois o Sr. Euzebio de
favoravel do Sr. visconde de Uruguay, e com um voto Queiroz accrescentou que seria conveniente que os
favoravel em parte do Sr. visconde de Jequitinhonha. Ora, jurados multados por não comparecer em uma sessão se
o resultado seria um voto em separado, com o qual eu houvessem ipso facto por notificados para a seguinte,
teria de conformar-me; eis aqui a conclusão a que eu independente de novo sorteio. S. Ex. entendia que estas
queria chegar; quiz provar ao senado que, si eu tivesse providencias concorreriam para facilitar a reunião do jury.
mandado esses papeis á secção do concelho de estado, o Fallou-se tambem das attribuições dos juizes municipaes e
resultado seria esse.

de direito, mas ahi o negocio não passou de mera

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A conjectura de V. conversa.
O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Conversa muito

Ex. não é exacta.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estou expondo vaga.
como eu encarava e encaro ainda hoje a questão.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é só expôr.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Exactamente,
não conteste. Tal é a consideração que tributo a V. Ex.,

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nesse caso que desde que V. Ex. declarar que se acha esquecido
pergunto a V. Ex.: o que podia fazer o ministro? desta ou daquella circumstancia, eu desistirei...
Conformar-se com o voto do Sr. Euzebio de Queiroz

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Desde que

absolutamente contrario? ir com o voto do Sr. visconde de reconheça que não houve deslealdade...
Jequitinhonha que apoiava em parte e rejeitava em outra o

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Já o disse, e me

projecto? Não. Deveria adoptar o voto favoravel, o voto expliquei

a

este

respeito.

Na

segunda

reunião

daquelle cujas emendas tinham sido acceitas por elle. Isto compareceram todos os tres honrados membros da

parece não admittir replica.

secção de justiça do concelho de estado, e versou outra

Mas, Sr. presidente, contesta se o favor deste voto. vez a nossa conferencia sobre aquelles pontos de que já
Eu já disse a V. Ex. que é um dever arduo o que tinha de tinhamos tractado na sessão antecedente.
preencher; mas, assim como o nobre senador deseja que

O Sr. visconde do Uruguay, offereceu algumas

o Imperador, o senado e o paiz avaliem os factos, eu duvidas sobre as questões que se tinham examinado na
tambem tenho a mesma pretenção, e estou no meu direito conferencia anterior; e lembro-me de que S. Ex. disse que
explicando esses factos com toda a fidelidade taes quaes a respeito da imposição das multas aos jurados e deve em
considerar-se elles ipso facto notificados para a sessão

se passaram.
Senhores,

na

primeira

conferencia

que

nós seguinte, achava-se embaraço em conformar-se, assim

celebrámos na secretaria da justiça, conferencia a que como tinha escrupulos em determinar-se a da penalidade,
presidiu, assim como a todas as que se lhe seguiram, a que tendia a privar de direitos politicos o juiz de facto, e
maior fraternidade, a maior concordia, a urbanidade redigiu um artigo por sua letra, consignando a mesma idéa
propria dos cavalheiros que compoem a secção de justiça que S. Ex. depois reproduziu no senado, isto é, que
do concelho de estado, tractou-se, entre outros, de varios cumpria reunir ao termo a freguezia mais proxima, embora
pontos, e começámos pelo jury. O Sr. Euzebio de Queiroz de termo diverso, para se formar o concelho de jurados.
disse, pouco mais ou menos, o que S. Ex. repetiu na

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Isso foi depois de

sessão de sabbado; S. Ex. observou que o que ameaçava outras considerações com que elle impugnava a reforma
o jury era a não reunião; que S. Ex. era absolutamente em geral.
favoravel á instituição do jury, que acreditava que nós
deviamos mantêl-a com toda a sinceridade; mas que era
preciso preferir as medidas que não embaraçassem a
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O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não se tractou Ex. vê que quer da opposição feita pelos honrados
sinão desses pontos, e posteriormente o Sr. visconde de senadores, quer da impugnação do Sr. visconde de
Uruguay reconheceu que se podia ir por diante na reforma Uruguay, e finalmente pelo que acabo de dizer, tractou-se
da lei de 3 de dezembro.

nestas conferencias de todos os pontos da reforma, e

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Mas elle parece que a consulta da secção de justiça do conselho de
impugnava a reforma em geral.

estado, não podia trazer mais luzes do que as resultantes

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O Sr. Euzebio de das conferencias.
Queiroz impugnou essa opinião do Sr. visconde de

Eu reconheci no parecer do nobre senador pela

Uruguay, invocando em auxilio seu o acto addicional; provincia do Rio de Janeiro alguma dureza que não me
mostrou que essa opinião não podia proceder, porque offendia por considerar como effeito da amizade que S. Ex.
encontrava-se com o preceito do acto addicional, que me tributava; ainda na sessão de sabbado me pareceu que
incumbe ás assembléas provinciaes a divisão judiciaria S. Ex. me tractou do mesmo modo; mas eu continúo a
das provincies. O Sr. visconde de Uruguay reconheceu acreditar que tenho ao Sr. Euzebio de Queiroz o mesmo
esse inconveniente, e passámos depois a occupar-nos de amigo de tantos annos; a essa dureza que me pareceu
outros pontos.

enxergar na primeira parte do seu discurso, eu não oppuz

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Não havia sinão a minha habitual brandura.
discussão.

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – V. Ex. conte em

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Era uma simples que consistiu essa dureza; eu não tive a menor intenção
conversa ou discussão como são as de conferencia. O de offendel-o.
culpado desta longa exposição que temos feito sobre as

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador

reuniões da secretaria da justiça foi o nobre senador pela até pareceu negar-me a capacidade de organisar o
provincia de Minas; esse nobre senador exclamou: Máo projecto em discussão!
oleiro, o que fizeste? uma panella em vez de um vaso. Vós
estais

atrazadissimo

nesta

industria,

em

má

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Protesto contra;

hora invoco o testemunho de todos os que me ouviram.

emprehendestes o vosso trabalho.» Ora, bem vé V. Ex.,

O SR. MIRANDA, SILVEIRA DA MOTTA E

que era preciso que eu entrasse em todos estes detalhes, VISCONDE DE ABAETÉ: – Apoiado.
para mostrar ao nobre senador que, si sou máo oleiro, e

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Passarei á

convenho que não sei fazer panellas – tenho pelo menos segunda parte do discurso do nobre senador. Para
provado que não fui precipitado apresentando esse responder á primeira parte, eu disse a S. Ex. que me
projecto.

valeria da fraqueza da minha memoria, e para a segunda,

Depois dessa conferencia e de mais outra, o nobre de algumas instrucções ministradas por amigos.
senador pelo Rio de Janeiro, que me honra com a sua

Ouvi

que

o

nobre

senador

não

impugnava

amizade, encontrou-se comigo, e, como era natural, veiu completamente o artigo em discussão.
este assumpto á conversa; então, fazendo S. Ex. a honra

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Depois de outras

de declarar-me que sahia para fóra da cidade, eu lhe medidas.
disse: «Anda atrazado aquelle nosso trabalho!» S. Ex. ,me

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Julga, porém,

respondeu que seria conveniente que eu examinasse o que são precisas algumas outras medidas para melhorar a
que era possivel fazer, meditasse esse trabalho e depois o disposição deste artigo, porque S. Ex. entende que eu não
remettesse aos Srs. da secção do concelho d'estado, chego ao meu fim, (de remover a difficuldade da reunião
porque assim iria o serviço mais regularmente dirigido.

de jurados) exigindo o duplo da renda e o augmento do

S. Ex. demorou se algum tempo fóra da cidade. V. numero dos jurados. S. Ex. crê que uma das disposições
Ex., Sr. presidente, sabe qual é o peso de uma pasta, e que deve ser inserida em nosso codigo é aquella que se
principalmente da pasta da repartição dos negocios da refere á diminuição do numero dos jurados que têm de
justiça; os trabalhos se accumulam por tal modo, é tanto o julgar, e por conseguinte a diminuição do numero dos

peso da responsabilidade do serviço, que, muito superior jurados que devem compór o concelho...
ás minhas forças, ha de ser difficilmente supportado por
um individuo ainda muito habil.

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Nos logares de
pouca população.

Ora, tanto quanto me permittiram os differentes
encargos

da

repartição,

organisei

o

trabalho

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...nos logares

que pouco povoados. Esta opinião, aliás muito razoavel, póde

apresentei ao senado, depois de ouvir sobre elle os encontrar alguns inconvenientes na practica, e eu peço
illustres membros da secção de justiça, com os quaes já licença
havia conferido.
Ou fôsse conversa ou conferencia, ou fôsse voto

ao

nobre

senador

para

fazer-lhe

algumas

ponderações.
A instituição do julgamento por jurados é muito

singular do amigo ou parecer do conselheiro de estado, antiga, pois que remonta ao tempo dos Romanos; ella
pergunto eu a V. Ex.: depois de se discutirem muitos, para suscitou mesmo algumas luctas e exacerbou as rivalidades
não dizer os mais importantes pontos da reforma judiciaria, e ciumes entre os patricios, cavalheiros e plebeos, e, si me
posso ser taxado de precipitado, vindo trazer este trabalho não falha a memoria, a venalidade dos patricios, como
á deliberação do senado?

juizes exclusivos, deu a Caio Graccho motivos e occasião

Eis a proposição que eu queria provar, e creio que que esperava de lhes arrancar o privilegio da judicatura,
o demonstrei com o resumo que fiz do quanto se passou. fazendo passar, por uma lei, para a outra classe de
Sei que na secção de justiça do concelho, de estado têm cidadãos esta especie de julgamento por jurados.
assento jurisconsultos distinctos, e muito competentes, a
quem, como já disse em outra sessão, as materias de
direito são familiares; mas V.

Entre os povos do norte que invadiram as Gallias
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existia egual instituição, a qual foi com algumas outras

como que... não direi desvirtuar a instituição do jury, mas

absorvida pela feudelidade em proveito proprio.

privar o accusado das garantias, que unicas lhe offerece a

Na Inglaterra (faço esta exposição, que talvez

actual legislação, que foi mesquinha nesse ponto. A

pareça fastidiosa, para provar minha proposição), na

França, por exemplo, admittiu tambem sómente a

Inglaterra, existindo já o julgamento por jurados no anno

recusação peremptoria; mas quantas accusações não têm

de 1164, fizeram-se varias reformas no jury e nellas se

soffrido os redactores do codigo francez por não

estabeleceram tres principios cardeaes: julgamento por 12

adoptarem o principio da legislação ingleza?

juizes; toda a liberdade nas recusações e o... não me

O motivo que se allega e com que se desculpam

lembra bem, o outro principio...; mas, não vale a pena

os Francezes, quando são arguidos por não terem

mencionar.

copiado nesta parte a legislação ingleza, é que a

Tenho procurado saber á razão por que se exige o
numero de 12 jurados para compôr o concelho de

recusação da lista geral, suppondo incapacidade no juiz, o
exclue de uma condição essencial para julgar.

julgamento, e não tenho achado, na verdade, nenhuma

Mas isto oppôe-se: o jurado é juiz; um juiz pôde

razão satisfactoria, porque os criminalistas dizem que é

ser recusado pelas partes por incapacidade, etc., logo

um uso muito antigo de que se não póde conhecer os

tambem póde ser suspeito por essa causa; a prevalecer a

motivos; mas observarei que nas legislações inglezas,

escusa dos Francezes contra a accusação de não

anglo-americano

haverem adoptado o principio da legislação ingleza,

e

franceza

está

introduzido

e

consagrado o estylo do julgamento por 12 juizes.

segue-se este inconveniente.

Consultei tambem a legislação portugueza e vi que ella

Eis-aqui, Sr. presidente, um dos motivos por que

põe uma limitação, que é a seguinte: Quando a lista se

tenho duvida de diminuir o numero dos jurados e o

compõe de 200 jurados, o julgamento é feito por 12 juizes,

numero das recusações.

quando a lista se compõe de menos de 200 jurados, o

Creio que na secção do concelho de estado

julgamento é feito por 9 juizes, e então se limitam as

lembrei uma providencia, e foi a de fazer-se a distincção

recusações na mesma proporção.

de crimes afiançaveis e de inafiançaveis, e adoptar o

Mas, tenho duvida em adoptar o principio da

julgamento por 12 juizes para os primeiros como os mais

diminuição do numero de jurados e do das recusações,

graves; e, quando o jury tivesse de conhecer dos

porque o nobre senador sabe, como versado na leitura de

segundos, as recusações se reduzissem a 6 ou 9 juizes, e

tudo que a este respeito se tem escripto, outras são as

porconsequencia se diminuisse o concelho para taes

garantias que offerecem entre algumas nações; na

casos. Mas ahi se me fizeram taes ponderações que

Inglaterra ha tres recusações, a da lista geral, a

entendi dever desistir deste proposito; e entretanto me

peremptoria e a recusação motivada.

parece que essa modificação foi admittida na legislação

Ora, o nobre senador tambem sabe que na

anglo-americana.

Inglaterra a lista é organisada com um escrupulo e

Não me tenho referido a um artigo do projecto,

imparcialmente admiravel; esta organisação está cercada

porque na verdade, fallando com toda a franqueza ao

de seguranças taes que parece que se não devia jamais

nobre senador, achei inconveniente a discussão por

recusar um só juiz, porque se suppõe que a lista foi feita

paragraphos, porque assim ficamos inhabilitados muitas

guardando-se os principios de severa justiça; mas, apesar

vezes de tractar as questões com mais largueza; eu não

disso, o réo tem direito de recusar toda a lista de jurados

quero recordar atrazados que possam ser desagradaveis.

antes da reunião do tribunal e de pedir um jury especial;

Estabeleço no projecto uma providencia que julgo

rejeita toda a lista deduzindo este direito da pessoa que a

boa, e vem a ser o juiz de direito dispensar os jurados

organisou.

antes da reunião do jury.

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Eu já tive
occasião de dizer que na Inglaterra a lista dos jurados é
organisada pelo Cheriff.

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Nesse ponto tem
toda a razão.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Esta disposição

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não assisti
ao final do discurso de V. Ex. A qualidade do individuo
que organisa a lista póde ser motivo para a recusar;

póde não servir aqui para o Rio de Janeiro.
O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Serve mesmo
para aqui.

assim, por exemplo, si é um inimigo das parte, si é

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não posso fallar

interessado na decisão da causa, o accusado tem direito

com conhecimento practico daqui, mas na minha

de recusar a lista inteira e de pedir um jury especial. Ha a

provincia, onde servi o cargo de juiz de direito em tres

recusação motivada, as suspeições por parentesco, etc,

comarcas importantes, observei o seguinte: O jury nos

etc.

termos que não são do Rio de Janeiro e em outros
Ha ainda a recusação peremptoria, que é o que

exceptuados, reune-se somente duas vezes no anno.

nós temos, isto é, quando nada ha a allegar contra o juiz

Ordinariamente os juizes de direito procuram convocar os

sinão este sentimento vago de sympathia ou de antipathia

jurados para o tempo mais commodo; ha porém uma

que se apodera, que nos assalta vendo qualquer

grande parte de jurados que são negociantes, e que têm

individuo, sem que no entretanto possa ser explicado.

de vir á côrte, e outros que são distrahidos para logares

Ora, si nós applicarmos este principio ao Brasil

remotos da comarca e provincia para tractarem dos

veremos que ha de ser mal acceita pela população a idéa

differentes misteres de que se occupam, de sorte que no

da diminuição do numero dos jurados, porque essa idéa

dia marcado reunem-se vinte a vinte e tantos jurados e

traz necessariamente a diminuição do numero dos juizes

apparecem

e porconseguinte do numero das recusações. E esta

subdelegados e juizes municipaes, communicando que

ponderação tem toda a força, porque poder-se-ha ficar

taes e taes jurados não foram notificados; tem o tribunal

entendendo que não ha toda a sinceridade da parte do
corpo legislativo, quando procura

outros

tantos

officios

de

delegados,
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do jury portanto de esperar que se faça novo sorteio e que penalidade para os abusos da liberdade de imprensa; isto
sejam notificados esses juizes para substituirem os que é logico; é melhor corrigir-se a imprensa pela imprensa,
faltam. Vê, pois, V. Ex. que uma providencia que auctorise abandonal-a e deixar que os seus proprios abusos a
o juiz de direito a dispensar o jurado antes da reunião ha desacreditem.
de impedir que este inconveniente se reproduza.

Tendo eu o nobre empenho de manter a liberdade

Segundo sou informado, o nobre senador, quando de imprensa, em sua pureza, não consentindo que a
se referiu á facilidade da reunião do jury, disse que o publicação de injurias pessoaes continue com o escandalo
jurado dispensado em uma sessão devia-se considerar que todos nós lamentamos, não posso pretender sinão

ipso facto notificado para comparecer na sessão seguinte; regenerar a imprensa; e não se póde de maneira nenhuma
e que era conveniente tornar efficaz a cobrança das imputar-me a intenção de limitar o exercicio desse direito.
multas. Esta opinião, como eu disse ha pouco, já S. Ex. me

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Ninguem

tinha feito a honra de manifestar na secção de justiça do attribuiu-lhe essa intenção.
concelho de estado. Mas a duvida que tenho é que sendo

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Estou fallando

dispensado, por exemplo, vinte jurados ou mais, e em geral, mas observarei que na casa já se fallou em
devendo considerar-se elles já notificados para outra mesa censoria...
sessão, póde-se oppôr que o jury tem de se compôr de

O

SR.

VISCONDE

DE

ABAETÉ:

–

V.

Ex.

juizes certos; creio que foi isto mesmo que eu disse ao estabeleceu censura.
nobre senador em uma das conferencias.
(O Sr. Euzebio de Queiroz dá um aparte.)

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ora, eis-ahi uma
opinião muito respeitavel imputando-lhe similhante intento;

Haviam-me informado que o nobre senador estava aonde está a censura? Não sei.
mesmo disposto a offerecer emendas ao projecto,
resolução que applaudi muito...
O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Foi engano.

Senhores, eu tenho dito mais de uma vez que a
imprensa diaria do Rio de Janeiro faz honra á imprensa de
qualquer paiz civilisado, isto é incontestavel; pessoas

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...porque de certo habilitadas

dirigem

jornaes,

escrevem

com

talento,

muito concorreria para a regularidade de nossos debates discutem materias importantes, etc., mas accrescentei e
qualquer emenda que S. Ex. quizesse offerecer. Mas faço disse que apóz artigos importantissimos ahi vem a
estas observações unicamente para provar os embaraços maldicta injuria pessoal.
que tive em adoptar este parecer.

Não é a injuria pessoal, digo eu, ao empregado

A respeito da liberdade de imprensa, S. Ex. disse publico; é a injuria ao homem mais inoffensivo da
que se referia ao que expoz nas reuniões. Ahi S. Ex. dizia sociedade, ao pai de familia honesto que vê exposta a
que era principio seu que se deviam tolerar os abusos da honra de sua familia; e, será querer pôr peias á liberdade
liberdade da imprensa a ponto tal que a propria licença da imprensa o impedir não que essas injurias se
fôsse preferivel a qualquer medida restrictiva.

publiquem,

mas

que

haja

por

ellas

um

homem

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Ao que possa pôr responsavel?
em perigo a liberdade da imprensa.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso existe

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A este respeito, actualmente.
como era natural, os nobres conselheiros de estado, que

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Actualmente não

se achavam presentes, tambem expenderam a sua existe. Quando se publica a injuria, algoz escarnece da
opinião. O Sr. visconde de Uruguay declarou que nessa victima, porque apresenta um miseravel, que é um homem
parte adheria ao meu projecto; mas o Sr. visconde de de palha, como responsavel...
Jequitinhonha, que, no seu parecer tinha sido favorável a

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Manda assignar

essa parte do projecto, observou que o artigo que tracta de pelo homem de palha.
injurias pessoaes, como entendia o ministro da justiça, não
lhe parecia conveniente.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...e o verdadeiro
responsavel zomba da honra das familias sem nenhum

O Sr. visconde de Uruguay julgou que eu queria correctivo, sem que a sociedade se lembre de evitar que
tornar responsavel o auctor do artigo e não o edictor; que essa immoralidade continue.
estabelecia a responsabilidade do edictor, mas que, si elle

Ora, será desarrazoado estabelecer para esses

apresentasse o responsavel, ficaria esempto da pena; mas casos que o edictor seja o unico responsavel pela
eu disse que não era assim, e então o Sr. visconde de publicação das injurias pessoaes? Eu já disse que não
Uruguay declarou que tinha duvida em sustentar o artigo.
Eis o que se passou.
A respeito da imprensa temos o art. 179, § 4º da
constituição, que diz: «Todos podem communicar os seus

ficava inhibida a imprensa de acceitar esses artigos, uma
vez que o auctor da injuria os assigne.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é que perde.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso é que salva

pensamentos por escripto, desde que respondam pelos tudo; porque, si ha a coragem da aggressão, haja tambem
abusos.» Ora, o que eu me tenho proposto a demonstrar a de apparecer em publico.
nesta casa é que, quando se publicam injurias pessoaes,
ha irresponsabilidade de imprensa.
Si levarmos a nossa condescendencia ao ponto de

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Dá-se 10$000 e o
homem de palha assigna.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si a injuria

preferir a licença, a bem da liberdade, de exprimir o pessoal é assignada por um homem que nada vale, não
pensamento, devemos começar então por propôr nas produz nenhuma impressão.
camaras a revogação de todas as leis que estabelecem

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Mas chamava-se
á responsabilidade e apparecia o tal homem de palha.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nesse caso o
correctivo
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está no dicto de um poeta. Não sou dado a poesia, peço
ao nobre senador por Minas que me auxilie.... Diz Bocage:

Põe teu nome na frente, estou vingado.

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – A objecção é
quanto aos pequenos crimes.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ora, não ha

V. Ex. vê portanto que essa disposição do projecto neste caso muito maior inconveniente do que aquelle que
não póde ser taxada de adversa á liberdade da imprensa; resulta da formação da culpa pelos juizes municipaes?
pelo contrario, a imprensa que respeitar a honestidade das Sem duvida alguma; porque as testimunhas têm de ir, não
familias e do cidadão ha de conceituar-se muito no animo á cabeça do termo, não de um municipio para outro, mas
publico; e, quando uma imprensa assim acreditada, dirigir de um dos municipios para a cabeça da comarca. Os
censuras á auctoridade, essas censuras hão de produzir crimes de moeda falsa, de roubo nas fronteiras, de tirada
impressão.
Actualmente

de presos, em summa todos os crimes comprehendidos
tudo

se

confunde,

considera-se nos arts. 116 a 172 do codigo penal são processados ou

inexacto tudo quanto diz a imprensa; e porque? porque em pelos juizes municipaes ou pelos juizes de direito.
minha opinião o vicio é esse, é a irresponsabilidade de que

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – São crimes

tenho fallado. Como V. Ex. sabe, dóe muito a accusação graves.
de retrogrado; o nobre senador por Minas bem o sabe.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. não vê que

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu não disse que o juiz municipal, julgando em crimes gravissimos, como
V. Ex. era retrogrado.

são aquelles em que cabe a imposição de pena de morte,

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E' verdade, até tem de reinquirir as testimunhas? V. Ex. permittirá que a
exaltou-me a respeito de principios liberaes!

esses senhores que parecem enxergar inconveniencia na

Consultei as disposições da legislação franceza a disposição que proponho, eu observe que a lei de 3 de
respeito das injurias; não a legislação feita sob o dominio dezembro de 1841 estabelece no art. 50 esta disposição:
da espada; procurei a legislação liberrima, a de 1848, feita «Os juizes, quando lhes forem presentes os processos
depois da abdicação de el-rei Luiz Philippe. A constituição com as pronuncias para o sobredito fim, poderão proceder
de 1848 consagrava a competencia do jury para todos os a todas as diligencias, etc.»
delictos da imprensa, com excepção da diffamação e da

Pela legislação actual, pois, o juiz municipal póde

injuria aos particulares. Vê pois V. Ex., Sr. presidente, que mandar vir as testimunhas á cabeça do termo para
uma legislação liberal, como a que se fez depois da reperguntal-as.
abdicação de Luiz Philippe, tirou ao Jury o conhecimento

O SR. D. MANUEL: – E o fazem muitas vezes.

das injurias pessoaes.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ora, não é mais

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Já a nossa tirou conveniente, Sr. presidente, que essa disposição seja a
alguns.

regra e não uma excepção, como se quer? O que

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Aquelles que acontece na execução desse artigo? Acontece que o juiz
cabiam na alçada da policia, portanto o que proponho é municipal, si é um passa-culpa pouco se importa com as
menos aspero do que essa disposição.

faltas que a auctoridade policial commette, sustenta a

Na legislação franceza se encontra, a respeito da pronuncia, e ahi vai para o juiz de direito, afim de ser
injuria, a divisão que nós temos: os delinquentes são submettido

ao

jury,

um

processo

miseravelmente

julgados em certos casos pelos tribunaes correccionaes, e organisado; mas, si é um juiz que sabe e deseja cumprir
em outros pelo jury. Mas o que quero demonstrar é que seus deveres, manda reformar o processo, exige que as
esse principio não póde ser acoimado de retrogrado, testimunhas vão á cabeça do termo, resultando tanta
porque a França o adoptou depois de uma revolução e no demora que o réo tem de ser julgado na seguinte sessão,
dominio da republica.
Sr. presidente, tem-se fallado a respeito da

isso é, seis mezes depois, como acontece nas provincias.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Incumbindo-se a

formação da culpa. V. Ex. póde comprehender qual deve pronuncia aos juizes municipaes, esse inconveniente póde
ser o gráo de minha timidez, quando ouço de pessoas tão ser maior, as testemunhas terão de ser reinquiridas pelo

conspicuas e competentes a manifestação de receios de juiz de direito na cabeça da comarca.
que a disposição que proponho venha a proteger a

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Mas note o nobre

impunidade; é-me pois necessario oppôr ás considerações senador que os juizes municipaes offerecem muito mais
que a este respeito têm apparecido, algumas que ainda garantia do que as auctoridades policiaes; são homens
não trouxe ao conhecimento do senado.

letrados; é muito mais difficil haver irregularidades na

Sr. presidente, V. Ex. sabe que differentes leis, formação da culpa. Quando se discutiu a lei de 3 de
começando

pela

de

3

de

dezembro,

limitaram

a dezembro a razão principal que allegavam os defensores

competencia do jury tirando-lhe o julgamento de certos da

instituição

dos

juizes

municipaes

era

essa,

a

delictos. Entretanto, Sr. presidente, a quem a lei de 3 de necessidade de tirar aos juizes de paz, que pela maior
dezembro, a quem a legislação posterior commetteu a parte não tinham habilitações, essas attribuições para dalformação da culpa sem o julgamento, ou conjunctamente a as a juizes lettrados que offerecessem garantias.
formação da culpa e o julgamento? Aos juizes de direito e

Ora, procedendo essas observações, não posso

municipaes. Dado em uma comarca um crime de convir em que os artigos inseridos no projecto que mandei
responsabilidade, o juiz de direito é quem processa, é á mesa tragam inconvenientes para a formação da culpa;
quem interroga o accusado e inquire testimunhas; si essas si acaso podem trazer embaraços, mais embaraços podem
testimunhas residem fóra da comarca, têm de vir depôr trazer as disposições da lei actual.
perante o juiz de direito, o qual só depois tem de julgar...

Tem-se fallado muito na pronuncia; tem-se dito
cousas que até me fazem desconfiar da exactidão deste
meu exemplar do codigo. A pronuncia (diz a
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lei de 3 de dezembro) não suspende o exercicio dos

dados para provar que muitas causas deixam de ter

direitos

andamento por falta de accusação publica?

politicos

sinão

depois

de

sustentada

competentemente. Logo, a pronuncia produz todos os
seus effeitos juridicos independente da sustentação, a

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com o relatorio
mesmo se póde demonstrar.

qual é somente precisa para a suspensão do exercicio

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não sei si, além

dos direitos politicos. Não sei si este art. 94 da lei está

dessas, ha um grande numero de causas a que a acção

muito de conformidade com a constituição, porque esta,

publica se possa estender; concedendo porém mesmo

no art. 1º, em outro dia citado pelo Sr. visconde de

que isto possa acontecer, veja V. Ex. que, dividindo nós o

Abaeté, diz que se suspende o exercicio dos direitos

julgamento desses crimes pelos tribunaes de jurados no

politicos por incapacidade physica ou moral e por

numero que referi, o trabalho do jury não ha de augmentar

sentença passada em julgado, entretanto que á lei dá á

a ponto de ser considerada essa disposição como

pronuncia esse effeito. Na proposição que se discute, da

embaraço para a reunião.

camara dos Srs. deputados, ha uma disposição que diz
que a pronuncia não suspende o direito de votar.
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – A constituição
diz que os pronunciados não podem ser votados.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os pronunciados
em querella ou devassa.

Sr. presidente, a respeito da materia da pronuncia,
como é um assumpto muito importante, em que entretanto
se diz que eu nada innovo, nada faço de efficaz, V. Ex.
permittirá que exponha um facto.
A execução da lei de 3 de dezembro de 1841 e
das leis posteriores, que derão aos juizes de direito e

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O certo é que o

municipaes a attribuição de formar a culpa e julgar em

acto da pronuncia é o acto mas importante da formação

certos crimes, não tem encontrado obstaculo algum na

da culpa. Já outro dia me referi ao discurso em que esta

practica, ao

proposição foi demonstrada de uma maneira cabal e

conhecimento. Ora, esta consideração é por si só de

completa pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro o Sr.

muita importancia. Lembro-me que, mandando consultar a

visconde de Uruguay.

secretaria, a unica duvida que achei opposta á execução

Tambem me parece, Sr. presidente, que a
disposição que eu consagro no sentido de estender a

menos

que

tenha chegado

ao meu

da lei de 1850 foi a do juiz de direito de Castro, na
provincia do Paraná.

acção publica aos crimes particulares, com excepção dos

O juiz de direito de Castro allegava a difficuldade

que dizem respeito á segurança da honra e outros de que

de ouvir as testimunhas, dadas certas circumstancias do

faço menção, não póde ser combatida como motivo para

processo. Sobre isso foi consultado o concelho de estado;

difficultar a reunião do jury.

aqui está (mostrando o relatorio) essa consulta, que

Consta-me que o nobre senador pelo Rio de

responde a muitas dessas duvidas, a muitos desses

Janeiro dissera, na sessão de sabbado, que, alargando

embaraços. Não lerei o officio e a consulta, porque são

eu a esphera da acção publica, tornava o jury mais

extensos; mas estão no relatorio distribuido este anno ás

onerado de serviço, e porconseguinte obrigado a

camaras. Lerei, porém, a decisão que dei. (Lê:)

reuniões, ou mais frequentes ou de maior duração. Sr.
presidente, consultei o relatorio que apresentei este anno

«Ministerio dos negocios da justiça – Rio de
Janeiro em 16 de novembro de 1857.»

á assembléa geral. Nos quadros de 1846 a 1857 encontro

«Illm. e Exm. Sr. – Com o officio n. 91 de 21 de

207 perempções. Ora, eu quero conceder que todas estas

julho do anno passado, remetteu V. Ex. o do juiz de direito

causas tenham a acção popular por parte da justiça, bem

da comarca de Castro, datado de 11 do dito mez,

que póde ser que haja algumas que não estejam incluidas

expondo os embaraços e as duvidas que tem encontrado

na regra que estabeleço; mas, digo eu, si no decurso de

na execução do decreto n. 707 de 9 de outubro de 1850,

tantos annos temos 207 causas julgadas peremptas nos

que deu regulamento á lei de 2 de julho do mesmo anno.

491 tribunaes de jurados do Imperio, porque essas 207

Expõe o juiz de direito que, tendo de comparecer as

perempções são relativas a todos os julgamentos do

testimunhas do summario para serem reperguntadas no

Imperio, vêm os nobres senadores que o augmento de

plenario, e morando algumas a longas distancias do dito

trabalho do jury se reduzirá a uma nihilidade.

juiz, tem elle lançado mão de differentes arbitrios, afim de

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Não prova.

serem ellas interrogadas de novo; mas que tem sido sem

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E as accusações

fructo todas estas diligencias, pelo facto de não terem

que não proseguem? e os crimes que se não accusam?

algumas meios de se transportarem á cabeça da

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nós não

comarca, e de faltarem ao mesmo juiz os meios de as

podemos formar um juiz sinão pelos dados que temos; os

compellir para darem seu depoimento, sendo elle assim

dados são estes: ha 207 causas peremptas.

obrigado a marcar prazos para o comparecimento,

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O argumento não
prova nada.

mandando notifical-as por officiaes de justiça do logar em
que moram, adiando em algumas circumstancias a

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Póde ser; no

decisão da causa, ou julgando-a em outras independente

meu conceito prova muito. Sr. presidente, ha 207 causas

da audiencia de taes testimunhas. Consulta tambem esse

peremptas, isto é, ha 207 causas em que as partes

magistrado si tem procedido regularmente, applicando

desistiram de sua acção em juizo...

aos réos condemnados á morte ou á galés perpetuas, na

O

SR.

SILVEIRA

DA

MOTTA:

–

Quantas

accusações não se fazem? quantas não se abandonam?
O SR. D. MANUEL: – Quaes são os dados que os
senhores têm?
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quaes são os

conformidade da citada lei, o recurso do art. 499 § 2º do
regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842. Depois de
ouvidos o juiz de direito da 1ª vara criminal da côrte, o
conselheiro procurador da corôa, e consultada a secção
de justiça do concelho de estado, houve por bem S. M. o
imperador, conformando-se com o parecer da mesma
secção,
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declarar por sua imperial resolução de 11 do corrente mez

crime grave em uma localidade, se visse forçado a

que, dispondo o final do art. 9º do decreto n. 707 de 9 de

recorrer ás pessoas que entendessem de direito para o

outubro de 1850 que na conclusão do libello, assim como

auxiliar.

do seu aditamento e da contrariedade, se indicarão as
testimunhas que as partes tiverem de apresentar, e

O SR. EUZEBIO DE QUEIROZ: – Não são só os
bachareis formados que entendem de direito.

estabelecendo o art. 10 do mesmo decreto, que findo o

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Ha alguns

prazo do art. 8º, na primeira audiencia, presentes o

advogados que não são formados e que têm muitas

promotor, a parte accusadora, o réo, seus procuradores e

habilitações; mas estes são em pequeno numero; e si o

advogados, o juiz, fazendo ler pelo escrivão o libello,

nobre senador reflectir, verá que ha de encontrar alguns

contrariedade e mais peças apresentadas e a inquirição

inconvenientes em confiar-lhes a auctoridade de chefe de

das testimunhas, ás quaes poderão tambem o procurador

policia.

e

as

partes

fazer

as

perguntas

que

julgarem

O regulamento de 31 de janeiro de 1842

convenientes, é claro que as testimunhas a inquirir não

estabeleceu que o chefe de policia seria nomeado d’entre

são as do summario, e sim aquellas que as partes

os juizes de direito que tivessem tres annos de pratica.

indicam como necessarias para sustentarem a accusação

Logo depois a experiencia mostrou a inconveniencia

ou a defesa, e que ás mesmas incumbe o dever de as

desta disposição, e creio que no ministerio do Sr. Nabuco

apresentar em juizo, empregando as diligencias precisas

de Araujo se expediu um decreto acabando com essa

para conseguir o seu comparecimento espontaneo, ou

condição exigida pelo regulamento de 31 de janeiro, e

recorrendo aos meios coercitivos que as leis consagram

dispondo que o governo podesse nomear chefe de policia

como apropriadas para fazel-o effectivo.

a qualquer juiz de direito, embora não tivesse os tres

«Isto porém não inhibe o juiz de ouvir novamente

annos de exercicio. Dentro em pouco tempo, pois,

algumas das testimunhas do summario, si o julgar preciso

reconheceu-se que era necessario exigir mais algumas

para mais completo esclarecimento da verdade; direito

habilitações para taes escolhas.

este, cujo exercicio se estende ás partes, que certo não

Esta idéa do projecto não é minha, é do Sr. ex-

podem ter faculdades mais amplas do que aquellas que

ministro da justiça; e, si não me engano, já foi

aos juizes se concedem, no empenho da escrupulosa

apresentada na camara por alguns deputados, não sei si

investigação dos factos sujeitos á sua decisão.»

de accôrdo mesmo com S. Ex. Si eu entendesse que o

«Sendo corrente a doutrina de applicar-se o art.

chefe de policia não devia formar culpa em circumstancia

449 § 2º do citado regulamento n. 120 de 31 de janeiro de

alguma, então attenderia á observação do nobre senador

1842 aos casos indicados pelo dito juiz de direito, é

e daquelles que pensam que o chefe de policia póde

regular, e como tal deve se continuar a observar a

deixar de ser profissional.

practica por elle seguida.»

Sr. presidente, como disse no principio do meu

«O que communico a V. Ex. para devida

discurso, sinto sempre muito embaraço quando tenho de

intelligencia e para o fazer constar áquelle juiz de direito.

contrariar o nobre senador pela provincia do Rio de

Deus guarde a V. Ex. – Francisco Diogo Pereira de

Janeiro; tenho-o feito cumprindo um dever; e, si as

Vasconcellos. – Sr. presidente da provincia do Paraná.»

minhas palavras se prestarem a qualquer explicação, ou

Prova esta decisão que as difficuldades de

sentido menos claro, ou que possa offender o melindre do

audiencia das testimunhas estão prevenidos pela nossa

nobre senador, estou prompto a retiral-as. Não tinha por

legislação; e, si entendemos que a legislação é defectiva

fim sinão restabelecer a verdade do que se passou, isto é,

a

outras

expôr tudo quanto precedeu a apresentação do projecto,

providencias; porque não devemos querer que nos casos

e demonstrar ao senado que, si me falta a capacidade

de crimes graves, como esse, ella continue, quando não

para sustentar a emenda...

esse

respeito,

devemos

estabelecer

continúa para os outros crimes. Esta contradicção na
legislação me parece que não é conveniente. Si as partes

O

SR.

D.

MANUEL:

sustentado muito bem.

–

Não

apoiado;

tem

têm o dever de apresentar as testimunhas, e si as

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – ...sobram-me

testimunhas devem ser pelos meios estabelecidos em

desejos de vêr melhorado o estado da administração da

direito obrigadas a comparecer, é claro que a censura

justiça. Continúo a votar pela emenda que mandei á

tirada da difficuldade do comparecimento das testimunhas

mesa.

não procede.

O SR. D. MANUEL: – Muito bem.

Disse o nobre senador que , si se queria alargar o

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente

circulo em que se tem de escolher chefes de policia,

declara adiada a discussão, e dá para ordem do dia da

então não se devia exigir a qualidade de bacharel

seguinte sessão:

Primeira

formado, que era conveniente que se acabasse com a

parte.

–

Discussão

da

redacção

exigencia dessa qualidade, dada a hypothese de se

depositada sobre a mesa e do requerimento adiado por se

querer ampliar mais o direito do governo nessas escolhas.

ter pedido a palavra.

Sr. presidente, a principio tive minhas tendencias

3ª discussão da resolução do senado concedendo

para uma disposição similhante, mas, desde que

12 loterias annuaes por espaço de 3 annos em beneficio

consagrei no meu projecto o principio de que a formação

da imperial academia de musica e opera nacional, e o

da culpa era em certos casos da competencia do chefe de

resto das materias já designadas.

Segunda parte. – Continuação da discussão

policia, entendi que devia exigir a qualidade de bacharel
formado ou de doutor em direito para servir este cargo;

adiada.
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos da

porque V. Ex. comprehende que a graves embaraços
ficaria exposta a auctoridade de um chefe de policia que,
tendo de conhecer de um

tarde.
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SESSÃO DE 3 DE AGOSTO.

Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2º
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI DE secretario.
LACERDA.

2ª «A assembléa geral resolve:
«Art. 1º O governo mandará contar ao solicitador dos

Summario – Expediente. – Discurso e projecto do Sr. feitos da fazenda da provincia de Minas-Geraes, Antonio
Dias de Carvalho sobre loterias. – Pedido á mesa. – Teixeira Alves, aposentado por decreto de 22 de agosto de
Reclamação.– Ordem do dia.– Requerimento do Sr. Silveira da 1855, o tempo de serviço auctorisado pela provisão da junta
Motta sobre os saques do banco Mauá. Discursos dos Srs. da fazenda de 11 de junho de 1822, o tempo de serviço
ministro da fazenda, visconde de Jequitinhonha, Silveira da gratuito prestado á requisição dos fiscaes desde 1833 até
Motta, visconde de Albuquerque e Dias de Carvalho.

1842, quando foi novamente nomeado, e o tempo em que
esteve sem exercicio, em virtude da injusta demissão que foi

A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre a seguida da reintegração em junho de 1849, afim de se fixar o
seu vencimento em relação aos annos de serviço que se

sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.
Lida a acta da anterior, é approvada.

liquidarem, em conformidade com o decreto de 20 de

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte

novembro de 1850.»
«Art.

2º

Ficam

revogadas

as

disposições

em

contrario.»

EXPEDIENTE.

«Paço da camara dos deputados, 2 de agosto de
Um aviso do ministerio dos negocios da fazenda, 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco Xavier
remettendo as informações que lhe foram pedidas em 9 do Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2º
mez proximo passado sobre o contracto feito para a edificação secretario.»
da casa da moeda. – A' quem fez a requisição.

3ª «A assembléa geral resolve:

Um officio do 1º secretario da camara dos deputados,
acompanhando as quatro seguintes proposições:
A assembléa geral resolve:
«Art.

1º

Ficam

elevados

«Art. 1º Fica approvada a pensão annual de 1:000$,
concedida por decreto de 10 de junho do corrente anno á D.
Maria Pulchera Menna Barreto Peçanha, em remuneração dos

os

vencimentos

que serviços prestados por seu finado marido, o conselheiro

actualmente percebem o official maior e os amanuenses da membro do supremo tribunal de justiça José Maria de Salles
secretaria do supremo tribunal de justiça, assim como o Gameiro de Mendonça Peçanha.»
thesoureiro, porteiro e os continuos do mesmo tribunal, nos
termos constantes da tabella junta.»

« Art. 2.º A agraciada perceberá a sua pensão desde a
data do decreto, que a concedeu; revogadas para esse fim as

«§ 1º Desses vencimentos tres quartas partes serão disposições em contrario. Paço da camara dos deputados, em
percebidas como ordenado, e o restante a titulo de 2 de agosto de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. –
gratificação, á qual só terão direito taes empregados quando Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira

Pinto, 2º secretario.»

em effectivo exercicio.»
«§ 2º O amanuense mais antigo passará a ter a
denominação de official, e o outro, limitando-se ás funcções

4ª A assembléa geral resolve:
«Art. 1º Fica approvada a pensão mensal de 30$

proprias de seu emprego, deixará de fazer as vezes de concedida por decreto de 2 de setembro de 1857 ao capitão
porteiro da secretaria, cujas obrigações ficarão a cargo de um do exercito Pedro José Baptista, em attenção aos serviços por
dos continuos que fór designado pelo presidente do tribunal, e elle prestados á Independencia do Brasil.»
a quem competirá por este accessorio de serviço a

«Art. 2º O agraciado perceberá esta pensão desde a

gratificação addicional de cento e oitenta mil réis por anno; data de decreto que a concedeu; revogadas para esse fim as
ficando derogado o art. 44 da lei de 18 de setembro de 1828 disposições em contrario.»
na parte em que permitte aos continuos fazer o serviço em
«Art.

2º

Ficam

«Paço da camara dos deputados, em 2 de agosto de
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco Xavier

semanas alternadas.
revogadas

as

disposições

em Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2º

contrario.»

secretario.»

«Paço da camara dos deputados, em 2 de agosto de

Vão a imprimir, não estando já impressas.

1858: – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco Xavier

Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 2º

LOTERIAS.

secretario.»

Tabella a que se refere o art. 1º da resolução que
eleva

os

vencimentos

de

official

maior,

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Observando que o

amanuense, senado tem dado seu assentimento aos projectos vindos da
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Um outro nobre senador, que tinha tractado desta

isso apresento est’outro, a favor do qual invoco a indulgencia

materia, tendo cahido uma proposição deste genero, declarou

do senado.

que havia de apresentar um projecto. E’ materia decidida pelo

A assembléa geral resolve:

«Art. 1º O governo é auctorisado a mandar extrahir senado que estas informações como que só podem servir
nesta côrte as loterias designadas nos paragraphos seguintes para quando o nobre senador ou qualquer dos seus amigos
apresentar um projecto. Com que fim vão estas informações

do valor de 120:000$ cada uma.»

«§ 1º Duas a favor de egreja matriz de S. Bento de ás commissões reunidas de fazenda e de legislação? Será
para apresentarem um projecto interpretativo da lei de 11 de

Tamanduá, da provincia de Minas Geraes.»

«§ 2º Uma a favor da egreja matriz de Nossa Senhora setembro de 1846? Eu creio que isso póde e deve ser melhor
da Conceição de Congonhas do Campo, da mesma feito pelo nobre senador; apresente elle o projecto, tome a
responsabilidade de seu acto, convença o senado de que é

provincia.»
«Art.

2º

Ficam

revogadas

as

disposições

em necessario essa interpretação e faça passar o projecto.
Si porém em vez de uma interpretação do futuro se

contrario.»

«Paço do senado, 3 de agosto de 1858. – Dias de quer uma condemnação do passado, eu creio que o meio

Carvalho.»

tambem não é este: ou é a censura que os nobres senadores
têm feito, ou uma accusação em fórma contra o ministro da

Fica depositado sobre a mesa.

fazenda, e essa accusação não é no senado que póde ter
logar.

PEDIDO Á MESA.

Senhores,

não

é

de

pouca

consideração

uma

O SR. DANTAS: – Sr. presidente, peço a V. Ex. que se accusação ao ministro, e comtudo declaro que verei sem
digne dar para a ordem do dia uma resolução vinda o anno receio nenhum a accusação que se me fizer por actos que por
passado da camara dos Srs. deputados concedendo loterias toda a parte têm sido reconhecidos como necessarios, como
dirigidos com bastante prudencia, como muito efficazes em

para a egreja de Maceió.
O

SR.

PRESIDENTE:

–

Tomarei

na

devida seus resultados.
O SR. D. MANUEL: – Apoiado.

consideração a reclamação do Sr. senador.»

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Por certo que uma
accusação contra o ministro da fazenda na occasião em que

RECLAMAÇÃO.

todo o resultado das suas medidas tem sido o mais favoravel
O Sr. Ministro da Justiça reclama contra inexactidões possivel, seria antes um meio de tornar mais patente os
do extracto do seu discurso publicado no Jornal do serviços do gabinete neste caso do que de obter a

Commercio.

condemnação do ministro da fazenda.

Compareceram no decurso da sessão mais oito Srs.

Eu portanto declaro que, si disse que apoiava o
requerimento, foi porque entendi que era um pedido de

senadores.

informações; mas um requerimento como este de que se
tracta, eu não posso admittir, e até peço ao Sr. presidente que

ORDEM DO DIA.

me explique si, segundo os precedentes da casa, são
OS SAQUES DO BANCO DE MAUÁ, MAC-GREGOR

admissiveis requerimentos desta natureza; isto é, si se póde
requerer

E C.

ao

senado

que mande

documentos

á

uma

commissão e até sem declaração do fim para que são
O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): – remettidos.
Quando hontem o nobre senador pela provincia de Goyaz

Senhores, o nobre senador disse que o ministro da

fallava com intento de apresentar um requerimento, disse que fazenda tinha seguido uma vereda tão má, que tinha
lhe faltavam algumas informações, e eu respondi, em um practicado um acto tão digno de objecção que o cambio,
aparte, que estava prompto a dal-as todas quantas S. Ex. apezar de todos os esforços do ministro, não tinha podido
quizesse; e foi na supposição de que o nobre senador ia subir. Eu tiro uma conclusão diversa, e é que as difficuldades
apresentar um requerimento pedindo novas informações, que eram taes que, apezar desses esforços, o cambio não pôde
eu

disse

que

não

me

opporia

á

passagem

desse chegar até ao par; mas deixou de cahir a 20 e subiu de 23 a

requerimento. Porém, em vez de um requerimento pedindo 26, em que está hoje, ou a 26 1/4 e 26 1/2; porconseguinte foi
informações, o que eu vejo é um requerimento para que as um grande serviço que o ministro fez. Em outra occasião
informações prestadas pelo ministro da fazenda a respeito de talvez eu seja chamado a mostrar como é que entendo que
saques sejam remettidas a duas commissões da casa.
Nunca

tive

receio

nenhum

que

se

elle deve chegar ao par, que pelo menos para o thesouro elle

tomasse já está ao par.

conhecimento dos meus actos a respeito dos saques, e tanto

Senhores, espero que o senado ha de rejeitar o

menos posso ter hoje, que elles sortiram o mais desejado requerimento, porque é contra os estylos da casa, não é
effeito; até é um favor que fazem ao ministro da fazenda admissivel pelo regimento, não teria fim nenhum e é contrario
dando-lhe occasião de explicar-se, ou de mostrar que a uma decisão anterior do senado.
procurou fazer e fez um serviço publico. No que porém não

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.

posso concordar (e por isso foi que tomei a palavra) é que, presidente, não se acha na casa o nobre senador auctor do
como se tinha dito, em vez de se pedir informações, se queira requerimento

em

discussão.

Estou

convencido

que

remetter ás commissões do senado as que já foram prestadas acontecimento notavel obsta ao comparecimento desse nobre
pelo ministro da fazenda.

senador, e então V. Ex. e o senado permittir-me-hão que tome

Não conheço precedente algum que auctorise este em consideração o que acaba de expôr o nobre ministro da
requerimento do nobre senador; não conheço caso algum em fazenda a respeito do requerimento.
que se remettam papeis ás commissões, a não ser o do art.
70 do regimento, pelo qual quando um projecto qualquer é
apresentado com documentos, póde-se pedir que elle vá a
uma commissão. Mas com que fim, senhores, remetter a uma
commissão documentos que se pediram ao ministro? Seria
mesmo obrigar as commissões a iniciarem projectos ou
medidas de que não estejam convencidas.
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Sr. presidente, eu não desejára tomar parte nesta senador por Goyaz requereu que estas informações
discussão, para dar logar a que se discutissem os objectos fossem remettidas ás commissões designadas.
da primeira parte da ordem do dia, e se passasse com
brevidade

á

importante

discussão

da

reforma

Portanto o art. 70 não se oppõe de fórma alguma a

ou este requerimento; e V. Ex. sabe que as palavras –

modificação de alguns dos artigos do codigo do processo e resoluções

e

codigo criminal. Esta discussão para mim é tão importante, comprehendem

projectos
tudo

–

quanto

exaradas
se

póde

no

regimento

offerecer

á

e creio que para o nobre ministro da justiça, auctor das consideração do senado; são, por exemplo, indicações,
emendas, que já em outra sessão tomei a liberdade de resoluções, projectos de lei, requerimentos, informações, e
offerecer á consideração do senado um requerimento de assim por diante. Portanto já V. Ex. o senado vêm que, si
urgencia para que fossem discutidas as emendas do nobre um projecto póde ser offerecido á consideração das
ministro da justiça com exclusão do outro qualquer objecto, commissões para ellas darem o seu parecer, tambem as
salvos os sabbados.

informações dadas pelo poder executivo podem ser

O senado em sua sabedoria julgou que este enviadas ás commissões para formarem sobre essas
requerimento não devia ser approvado, e por isso impõe- informações um juizo mais seguro.
me a necessidade de fallar um pouco relativamente ao

Senhores, bem longe de considerar inconveniente a

objecto. O do que se trata, reconheço que é accidental; remessa pedida no requerimento, eu entendo que desta
mas o nobre ministro da fazenda exprimiu-se por tal fórma, remessa só póde resultar utilidade publica, porque o que o
que é necessario investigar suas proposições, mórmente nobre senador por Goyaz deseja é um juizo bem
pelo que concerne á regularidade dos trabalhos da casa.

considerado e deduzido devidamente pelas commissões,

Começou o nobre ministro por dizer que julgava ser para sobre esse juizo o senado resolver.
um

requerimento

unicamente

de

pedido

de

novas

Aonde está aqui portanto o inconveniente, aonde

informações, e, certo de poder dal-as, disse em um aparte está a imprudencia, a atrapalhação? Não ha da parte do
que approvava o requerimento; mas depois, vendo que nobre senador por Goyaz intento que não seja o dictado
não tem por fim pedir novas informações, e sim que sejam pela prudencia: é o desejo de que um objecto desta
remettidas ás commissões de justiça e de fazenda as que natureza seja bem investigado no senado: nisto não ha a
foram

dadas

pelo

governo

em

virtude

de

outro menor offensa do regimento.

requerimento anterior, afim de que estas commissões dêm

E, Sr. presidente, não posso nesta occasião deixar

um parecer sobre o objecto, o impugnava; e para justificar de maravilhar-me vendo o nobre ministro da fazenda
sua impugnação, prevaleceu-se do art. 70 do nosso oppôr-se á remessa das proprias informações do governo
regimento, e disse que não considerava caso algum de ás commissões para darem sobre ellas o seu parecer!
serem remettidos objectos a uma commissão, sinão nos Pergunto eu ao nobre ministro: receia S. Ex. que essas
termos do referido art. 70.

informações sejam mal acceitas pela commissão, que

Sr. presidente, depois de certa época para cá ando sejam condemnadas, ou censuradas pelo senado? Receia
sempre com o regimento no bolso, e por esta fórma pago a S. Ex. que as commissões apresentem um voto de
falta que até então commettêra de não me ter inteirado censura e que esse voto de censura, depois de discutido,
bem do regimento da casa. Esta especie de confissão de quando o fôr o parecer das commissões, seja approvado
culpa que faço será benevolamente recebida pelo senado. pelo senado? Si todos esses receios são desde já
Servir-me hei, pois, do regimento que aqui tenho, como previstos, permitta o nobre ministro da fazenda, permitta o
acabo de dizer, para examinar até onde é justificavel a ministerio que eu diga que a desconfiança da legalidade
proposição do nobre ministro da fazenda.

dos seus actos parte sem duvida alguma do proprio

O art. 70 do regimento diz o seguinte: «Si aos ministerio; é elle que se condemna, é elle justamente quem
projectos e resoluções vierem annexos documentos que a declara perante o senado que não tem confiança em seus
qualquer

senador

pareça

devam

ser

examinados, proprios actos, porque, si o ministerio tivera essa

requerendo que vão á alguma commissão para na confiança, si bem certo estivesse de que na realidade tinha

occasião da discussão poderem verbalmente informar o obrado legalmente, não impugnaria que fossem ouvidas ás
senado, este o resolverá por simples votação.

commissões referidas, e que dessem ellas seu parecer,

Ora, senhores, a leitura que acabo de fazer prova que fôsse elle discutido na casa para o governo obter mais
que o nobre ministro da fazenda não tem razão de um triumpho.
fundamentar a sua impugnação ao requerimento na

Mas não, o ministerio não espera isto; o ministerio

disposição deste artigo. Nelle não se tracta do caso em espera que, quanto mais se investigar o objecto, quanto
questão. E’ especie completamente diversa.

mais forem examinados os seus actos a este respeito,

Não tractamos aqui de resoluções, menos de maior ha de ser a censura. Receia sobretudo o voto do
projectos;

tractamos

de

avaliar

informações,

cuja senado, pois tem tido já contra si o voto de todos aquelles

importancia e exactidão deve ser examinada pelas que têm examinado o objecto e proferido acerca delle um
commissões mencionadas no requerimento, para se obter juizo.
do senado por este meio um juizo qualquer. E si é mister

E, si não é isto, si ajuizo mal o procedimento actual

que haja um documento, como dispõe o art. 70 do do nobre ministro da fazenda, então, senhores, sou
regimento, este documento é justamente as informações obrigado a dizer que é a mór falta de tino que eu posso
offerecidas

á

consideração

do

senado

pelo

poder conceber da parte do nobre ministro da fazenda, o oppôr-

executivo: para avaliar-se estas informações, para serem se a que este negocio seja investigado pelas commissões.
ellas devidamente consideradas, e para o senado em

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. ministro

virtude dellas resolver aquillo que em sua sabedoria da fazenda tem perdido a cabeça com o negocio dos
entender conveniente, é que o nobre

saques.
O SR. D. MANUEL: – Os senhores é que têm
perdido a cabeça; e eu receio alguma molestia grave.

20

Sessão de 3 de Agosto
O SR. PRESIDENTE: – Attenção.

apparece uma duvida a este respeito, não é necessario

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Qual que o senado declare qual é o juizo que elle fórma a
será a doença grave? O parenthesis eu fecho sómente respeito dessa lei?
com esta pergunta.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não póde

O SR. D. MANUEL: – Eu declaro ao senado que me declarar por meio de um parecer de commissão.
dirigi unicamente ao Sr. Silveira da Motta.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Póde.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Dizia

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não póde.

eu, Sr. presidente, que estes receios da parte do nobre

O SR. D. MANUEL: – Interpretar leis por meio de

ministro da fazenda foram bem explicitos, quando S. Ex. se parecer de commissão só na sua jurisprudencia.
oppoz a uma indicação que offereci á consideração do

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

senado, para sobre os quesitos dessa indicação darem o

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Para que lei

seu parecer as commissões reunidas de legislação e interpretativa? Isso queria o senhor.
fazenda. Mas ainda declaro, e o nobre ministro da fazenda

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

ha de permittir que eu declaro, que o procedimento de S.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu acho clara a

Ex. não é de fórma alguma vantajoso á sua posição, á intenção da lei.
legalidade de seus actos. Aquelle que tem certeza, que

O SR. D. MANUEL: – Não conheço sinão

tem consciencia de que na realidade obrou bem e accusação ou projecto de interpretação.
conforme a lei, que promoveu os interesses do paiz, que,

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ o que os

em uma palavra, merece uma corôa de louros, esse não senhores queriam.
recusa de maneira nenhuma a investigação de seus
actos...

O SR. PRESIDENTE: – Si os senhores querem
interromper a discussão, levanto a sessão.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Pelos meios
legaes e ordinarios.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...não
rejeita o exame calmo e amadurecido das commissões.
Mas, Sr. presidente, o aparte do nobre ministro da fazenda

O SR. D. MANUEL: – O que queremos é

accusações.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –
Sr.

presidente,

os

incommodam-se muito....

oradores

ministeriaes

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E mais do
me impõe a necessidade de ainda fazer algumas que os ministros.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –
observações sobre o objecto.
Eu já disse, senhores, que o art 70 do regimento, Isso é verdade, incommodam-se com as discussões,
incommodam-se com as proposições que tendem ao
em que o nobre ministro fundou a sua impugnação ao
exame dos actos do ministerio; mas eu acho que não
requerimento, não é de fórma alguma proprio para
ha motivo para isto, ainda porque descubro nas
sustentar a opinião de S. Ex. Diz o nobre ministro: physionomias dos nobres ministros uma placidez que
«Investiguem pelos meios legaes.» Quaes são os meios devêra inculcar áquelles que lhes dão o seu apoio

legaes? Pódem haver meios mais legaes do que ser o essa mesma serenidade, essa concordia de relações
objecto remettido a uma ou duas commissões para estas sociaes. Bem que todos nós desejemos o triumpho de
darem o seu parecer, para ser discutido de fórma a resultar nossas opiniões, cumpre que haja nas discussões
delle um juizo do senado? que o nobre ministro se
explique, senhores. Póde contar o nobre ministro que não
tenho neste negocio e em muitos outros (terei em alguns)
o menor espirito de partido, nem a menor má vontade.
O

SR.

MINISTRO

DA

FAZENDA:

–

SR.

VISCONDE

DE

«impudencia»;

JEQUITINHONHA:

–

Somente o que desejo é que na realidade haja um juizo

mas

creio

que

havia

de

ser

«imprudencia»; faltou um «r», ou o meu ouvido não o
pôz.

Estou ouvi.

persuadido disso...
O

harmonia. Ha pouco ouvi dizer-se em uma aparte

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nem eu.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

Então havia de ser imprudencia.
Assim, Sr. presidente, estou convencido de que

proferido pelo senado. O nobre ministro póde condemnar- não tem razão, ia eu dizendo, o nobre ministro da
me por isso? Qual o homem sensato (perdôe-se-me a fazenda, quando crê que o senado não póde formar
expressão) que me condemnaria, porque quero que o um juizo relativamente á intelligencia que se dá á lei
senado firme o juizo, declare sua opinião a respeito da
intelligencia de uma lei tão importante como a lei de 11 de
setembro de 1846? uma lei acerca da qual se póde

de 11 de setembro de 1846 sinão por meio de um
projecto. Eu peço licença a V. Ex. e ao nobre ministro
para explicar como entendo a materia.

Este requerimento era dirigido ás commissões
perpetrar tantos abusos, comprometter tanto a fazenda de fazenda e de legislação; estas examinavam a letra
publica, comprometter tanto o commercio, e uma das da lei, o procedimento do nobre ministro, e
alavancas da prosperidade do paiz, o meio circulante?

declaravam, supponhamos isto, é uma hypothese,

Não é de desejar que acerca desse objecto declare declaravam que a intelligencia que se deve dar á lei
o senado sua opinião, quando esta opinião, no meu de 11 de setembro de 1846 não é exactamente
aquella que o nobre ministro leu; mas que, suppondo
conceito, e no conceito de muitos, está inteiramente em
em S. Ex. razões fundadas para poder dar essa
opposição com a maneira por que entendeu a lei de 11 de
intelligencia, offerece à consideração do senado o
setembro o Sr. ministro da fazenda? Entendeu de boa fé, seguinte projecto de lei: «A lei de 11 de setembro de
segundo sua intelligencia, inteiramente dirigido pelos 1846 somente
interesses nacionaes que desejava promover nessa
occasião; concordo em tudo isso; mas pergunto eu: não
offerece duvidas a intelligencia dada pelo Sr. ministro? E
desde que
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O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O

por fim resgatar da circulação o papel moeda excessivo, e nobre ministro diz que sim. Ora, senhores, não é isso
que pelo seu excesso tenha alterado o valor do meio affrontar a opinião de grande parte dos representantes da
circulante:» ora, pergunto eu, não chegariamos nós ao nação, tanto vitalicios como temporarios? Sem duvida
mesmo fim por esse meio? esse meio era não só fundado, alguma. Si o nobre ministro tivesse certeza de obter um
legal, conforme ao nosso regimento, como de mais a mais voto favoravel, não obraria neste caso com muito mais
filho de muita prudencia, porque tinha logar depois do força moral? Não executaria a lei de 11 de setembro
exame das commissões, depois de um estudo acurado.

segundo a intelligencia que dá com muito maior prestigio

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Tinhamos do que...
esta discussão e depois a do projecto da commissão;
era um rodeio sem necessidade.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

Peço licença, para declarar que, si esta discussão tem
logar, é isto devido a S. Ex., porque si S. Ex. não
impugnasse o requerimento, de certo que não o

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Já tive esse
voto na resposta á falla do throno.
O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

...confiado elle sómente no seu juizo? sem duvida alguma.
Mas disse agora o Sr. ministro que já teve uma

essa votação favoravel a este respeito no voto de graças.
repetição de discussão, na mão de S. Ex. estava o Perdôe o nobre ministro da fazenda, é desorientar-me
sustentariamos;

si

pois

poderia

ter

logar

evitar essa repetição.
Supponhamos agora, Sr. presidente,

completamente; ou o Sr. ministro suppõe que todos nós
as estamos desorientados. Pois o voto de garças tractou
commissões tomavam conhecimento do requerimento e deste objecto? pois aquelles que votaram pelo voto de
que

diziam: «A lei de 11 de setembro de 1846 admitte não só a graças tiveram a menor idéa de declarar sua opinião
intelligencia dada pelo nobre ministro da fazenda, como relativamente á intelligencia da lei de 11 de setembro,
aquella que é dada pelos seus adversarios.» Qual era o quando até o paragrapho relativo a finanças nem foi
resultado disto? O senado formaria um juizo relativamente emendado pelo ministerio? Como pois o senado e a
á necessidade de alterar-se ou de ser conservada a camara dos Srs. deputados quizeram definir a questão da
disposição da lei de 11 de setembro. E esta não era a intelligencia da lei de 11 de setembro de 1846? O nobre
marcha mais legal, a mais prudente, a mais conforme com ministro da fazenda avança proposições que na realidade
o procedimento de um corpo vitalicio, que, revestido de me parece que as avança sómente por dizer as cousas, ou
tantos privilegios, tem obrigação rigorosa de dar provas porque presume que não ha no senado a capacidade
tambem de extrema prudencia em todos os seus actos? necessaria para poder avaliar devidamente todo o alcance,
Sem duvida alguma.
Supponhamos

toda a importancia das suas proposições.
que

se

adopta

o

methodo

Proseguirei ainda mais, Sr. presidente, si o nobre
proposto pelo nobre ministro da fazenda, isto é, que ministro da fazenda dá essa intelligencia, si ainda está
um de nós apresenta um projecto; pergunto eu, esse
disposto a affrontar a opinião proferida no senado e na
projecto teria a mesma força moral, obteria do
camara dos Srs. deputados por um lado de ambas estas
senado a mesma consideração como um projecto
proposto por duas commissões reunidas? certamente camaras; si ainda pretende affrontar essas opiniões,
que não. Assim, o que disse o nobre ministro da pergunto eu, outro ministro da fazenda julgar-se-ha
habilitado para obrar definitivamente a respeito desse
fazenda não é sustentavel.

E perdôe-me V. Ex. que eu diga, póde ser que objecto desde que attender áquillo que tem occorrido em
não sejam exactas estas observações que vou fazer; ambas as camaras? outro ministro da fazenda julgar-se-ha
mas o que se póde deduzir, o que muita gente
obrigado a ter a mesma coragem parlamentar que tem o
deduzirá, é aquillo que já offereci á consideração do
nobre ministro da fazenda sustentando ainda hoje que ha
senado, isto é, que o nobre ministro da fazenda, não
de practicar do mesmo modo, dadas as mesmas
tendo certeza alguma de obter um resultado favoravel
relativamente á legalidade do seu acto, obsta tanto circumstancias, rejeitando o voto, a opinião de todos
quanto é possivel, a que essa resolução se tome para quantos têm mais aprofundadamente investigado a materia

que se chegue a esse fim; e como corollario, e preferindo sómente a sua? outro qualquer ministro terá a

senhores, daquillo que acabo de dizer, perguntarei a mesma coragem que tem o nobre ministro da fazenda?
S. Ex., para o que lhe peço venia, si no estado actual apreciará da mesma fórma a sua propria opinião? tel-a-ha
das cousas, tendo havido apenas discursos de um
em tanto apreço que não queira ceder, que não se julgue
lado e outro, oppondo-se uns á maneira por que o Sr.
obrigado a desconfiar de si proprio?
ministro procedeu e outros sustentando essas
E, si acaso esse futuro, ministro da fazenda
medidas; não tendo ainda havido uma resolução
definitiva, um voto dado a esse respeito pelo senado desconfiar de si, si acaso não tiver a mesma coragem do
ou pela camara dos Srs. deputados; pergunto eu, nobre ministro da fazenda actual, dadas estas mesmas

julga-se o nobre ministro auctorisado, si se derem as circunstancias, é então que se ha de formar um juizo
mesmas circumstancias, a practicar o mesmo que definitivo,
declarar
uma
opinião,
nas
camaras
practicou depois de ter havido a discussão que houve, relativamente á intelligencia da lei de 11 de setembro? Não
depois do que se disse no senado, depois do que se
tem dito na camara dos Srs. Deputados?

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Lá está

no meu discurso proferido na outra camara.

era esta a occasião opportuna, e não era esta a occasião
mais propria; visto como o poder executivo remetteu as
informações pedidas pelo senado a respeito de taes

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – operações? Não era esta a occasião mais propria para
fixar um juizo? Onde pois está a força, o fundamento da
Supponha que li o discurso.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Já disse impugnação feita pelo nobre ministro da fazenda?

que sim.

Eu,

Sr.

presidente,

desejára

nessa

occasião

terminar as poucas observações que tenho feito a respeito
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objecto,

declarando

unicamente

que

voto

pelo que elle teve naquella camara, quando discutiu este

requerimento; mas o nobre ministro da fazenda proferiu objecto, foi muito differente daquella que elle teve no
outras

proposições

desapercebidas,

que

que

não

cumpre

devem

serem

passar senado; alli elle já fez como que uma amende honorable,

tomadas

em já se retractou até certo ponto, concedeu que se possa

consideração. Foram ellas para mim tão importantes, que duvidar a respeito da intelligencia da lei de 11 de
julguei de minha obrigação tomar nota.

setembro, entretanto que aqui no senado S. Ex. fallou em

Disse o nobre ministro: «Para que isto, qual é o fim termos taes que manifestavam uma profunda convicção da
desta remessa das informações ás commissões?» e sua opinião.
respondeu: «Para accusar.»

Esta modificação, a maneira por que o nobre

Sr. presidente, eu já disse ao senado que nem o ministro da fazenda incidiu até certo ponto a força das
nobre senador pela provincia de Goyaz, nem eu que opiniões proferidas aqui no senado, faz-me crer que, si se
sustento o seu requerimento, nem aquelles que votarem derem as mesmas circumstancias, S. Ex. não obrará pela
por elle, temos em vista accusar os actos do nobre ministro mesma fórma. Apezar do que nos disse S. Ex., creio que
da fazenda; nem na camara dos Srs. deputados tem elle hesitaria um pouco si taes circumstancias se dessem;
havido este pensamento. Si houvesse este pensamento na tanto mais quanto S. Ex. se lembra que nem sempre se
camara dos Srs. deputados, estou convencido de que os póde

contar

com

a

benevolencia

do

parlamento,

nobres representantes da nação naquella camara teriam principalmente quando ha reincidencia. A palavra de que
força moral sufficiente, energia politica bastante, para uso explica a minha opinião a respeito do objecto.
formular a accusação. Mas o que tenho deprehendido de

Creio, Sr. presidente, que foi inopportuna a

toda a discussão é que o fim não é outro sinão liquidar observação do nobre ministro da fazenda, relativamente ao
bem e com clareza, a legalidade dos actos do nobre intento que attribue ao nobre senador pela provincia de
ministro da fazenda.

Goyaz, de querer accusal-o ou accusar os seus actos. S.

V. Ex. recorda-se de que na 1ª discussão que Ex. attenuou essa proposição dizendo immediatamente:
houve ácerca deste objecto, immediatamente se declarou «Mas accusar como? Só a camara dos Srs. deputados é
que, si o nobre ministro da fazenda viesse pedir ao que póde accusar os ministros; esta accusação ha de
parlamento um bill de indemnidade, muito provavelmente o partir da camara dos Srs. deputados.»
parlamento, ou pelo menos o senado, estaria disposto a

Ora, si S. Ex. sabe que tambem comprehendemos,

dar ao nobre ministro esse bill de indemnidade. Toda a tanto quanto

é possivel

comprehender, as nossas

discussão nasceu pois de ter declarado o nobre ministro faculdades, como póde presumir que estivesse na mente
que não só não pedia esse bill de indemnidade, como do nobre senador pela provincia de Goyaz o querer
estava convencido de que tinha obrado legalmente, porque accusar o nobre ministro da fazenda? Empresta-nos,
essa era a disposição terminante da lei de 11 de setembro portanto, o nobre ministro da fazenda esse intuito, esse
de 1846. Foi uma declaração do nobre ministro que forçou desejo; ou não sei si possa dizer-se que a maneira por que
a todos os oradores do senado a examinarem, si na exprimiu-se S. Ex. inculca essa falta de confiança com que
realidade essa lei auctorizava taes saques; isso não para principiei o meu discurso, a qual existe no juizo do nobre
que dahi se deduzisse a accusação do nobre ministro da ministro da fazenda a respeito de seus actos.
fazenda, mas para que dahi se deduzisse o evitarem-se
gravissimos inconvenientes

Respondendo o nobre ministro a um discurso

para o futuro. E estes proferido no senado pelo nobre senador pela provincia de

inconvenientes V. Ex. não póde desde já apreciar ouvindo Goyaz relativamente ao estado do cambio, disse S. Ex.
a proposição do nobre ministro da fazenda, isto é, que ha que não eram fundadas as opiniões do nobre senador pela
de continuar a practicar da mesma fórma, dadas as provincia de Goyaz, quando, para mostrar a illegalidade e
mesmas circumstancias, porque a intelligencia que dá a lei o exotico das medidas adoptadas pelo nobre ministro da
de 11 de setembro, ainda é a mesma, embora todo o fazenda, dizia que o fim que teve em vista S. Ex., de elevar
senado e grande parte da outra camara temporaria tenha o cambio ao par, não o tinha conseguido. Disse então S.

uma opinião contraria á de S. Ex.?

Ex.: «Eu tiraria dessa observação um corollario opposto,

Digo todo o senado, porque os que tomaram parte isto é, diria eu: foram taes as difficuldades em que esteve o
na discussão não foram em pequeno numero, os que paiz, tal o aperto ou pressão em que esteve o commercio,
impugnaram a legalidade do acto foram em grande que si não fossem as medidas adoptadas pelo poder
numero, e, como não houve resolução definitiva, como o executivo, a depressão do cambio seria muito maior.» Isto
senado não proferiu uma opinião, eu devo ater-me equivale no juizo do nobre ministro da fazenda a poder-se
áquellas que muitas vezes ouvi dentro e fóra do senado a considerar o cambio actualmente ao par, sinão estaria a
differentes

senadores

que

não

tomaram

parte

na 22, 23, 24 e assim por diante.

discussão; todos elles como que formaram uma tal maioria

Sr. presidente, si este modo de argumentar póde

de opinião a este respeito, que se póde dizer sem ser logico, então tambem é logico o que vou dizer. As
exageração que unanimemente o senado pensa desta medidas do nobre ministro da fazenda muito mais do que
fórma; e é este o grande inconveniente em que se acha a as circumstancias especiaes, medidas que por assim dizer
questão, é que pelo que se sabe, a intelligencia dada pelo estabeleceram um panico no paiz, querendo forçar as
nobre ministro é rejeitada pelo senado, mas officialmente nossas relações commerciaes com as das nações
não existe tal rejeição, e o nobre ministro ainda continúa a estrangeiras, de um modo nunca adoptado por paiz algum,
dizer que, dadas as mesmas circumstancias, elle ha de sem ser em attenção ás circumstancias, que puzeram o
obrar do mesmo modo.

cambio no estado em que se achou, e sem attender ás

E’ verdade que, si quizesse agora lançar mão de causas que o produziram, foram que deram logar ao que
alguns trechos dos discursos proferidos pelo nobre observamos.
ministro da fazenda na camara dos Srs. deputados,
poderia nesta occasião mostrar a S. Ex. que a linguagem

Ora, si eu raciocinasse assim, teria fundamento e
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poderia dizer desde já que este modo de raciocinar estava póde V. Ex. estar certo que ha muito tempo eu o tinha
provado por aquillo que disse, quando fallei a primeira vez magnetisado, ha muito tempo tinha já sido prestidigitador,
relativamente aos saques. Nessa occasião eu disse que a respeito de V. Ex., e póde V. Ex. ficar certo que o
quem fez a crise foi o banco pelas medidas intempestivas resultado não havia de ser desfavoravel a V. Ex., e não
e illegaes tomadas por elle e auxiliadas pelo Sr. ministro da havia V. Ex. de tirar pequeno proveito, isto é, eu não havia
fazenda.

de magnetisar a V. Ex. para prejudical-o, pelo contrario.

Estas medidas foram que levaram o meio circulante Mas não tenho tal sciencia, e naturalmente os homens de
a um tal estado de depreciação que se manifestou logo minha tempera são mais francos do que nigromantes, o
pela quéda do cambio; por que o cambio de que se que têm no coração têm na bocca; a respeito delles, Sr.
tractava não era o cambio filho das relações commerciaes, ministro da fazenda, póde V. Ex. estar certo, que não se
mas filho da depreciação da nossa moeda; e, como para póde dizer o mesmo que a respeito de outros, isto é, que
essa depreciação concorreu o banco, e o nobre ministro da Deus encobriu por tal forma o coração que não o deixa a
fazenda com as medidas com que auxiliou e aconselhou ninguem

ver,

para

ensinar-lhe

a

esconder

seus

ao banco, o que se segue é o que o nobre ministro sentimentos.
juntamente com o banco do Brasil foram os verdadeiros
auctores de tudo isso quanto nós observamos.

Sinto muito, Sr. presidente, que o nobre ministro da
fazenda não fizesse a demonstração que pretendeu; mas

Eu estou convencido, Sr. presidente, que a não eu espero que em breve tempo S. Ex. nos dê essa grande
serem alguns individuos, a parte sensata do nosso prova, e não defira muito essa época; cumpra o que
commercio, a parte sensata dos nossos economistas, prometteu, e mostre que hoje o cambio está realmente ao
daquelles que têm estudado cuidadosamente a sciencia par para o thesouro. Assim que, Sr. presidente, eu acho
monetaria, estou convencido que todos elles têm a mesma que, pelo que tenho dito, posso concluir que não me
opinião, e não está longe o dia em que esta opinião ha de parece razoavel a impugnação do nobre ministro da
ser manifestada de fórma tal que ha de confundir fazenda. E’ mesmo um escandalo que, sendo esta a
completamente

todos

esses

absurdos,

todas

essas segunda vez que do lado da opposição se procura levar o

proposições insustentaveis e excentricas, adoptadas e senado a uma decisão relativamente á intelligencia que se
executadas pelo nobre ministro da fazenda. Em verdade deve dar á lei de 11 de setembro de 1846, por duas vezes
lamento que S. Ex. adoptasse essas medidas, desejára o ministerio se opponha a essa decisão!
que elle não as tivesse adoptado para poder merecer do

Eu desde já como que receio pela sorte do

paiz esse conceito, essa gloria a que S. Ex. aspira, mas requerimento. Quando entrei hoje aqui se me disse que
que não póde de fórma alguma resultar deste e de outros havia uma tal ou qual nuvem negra que pairava sobre o
actos practicados por elle.

senado, e que muito provavelmente essa nuvem era

Disse tambem S. Ex. outra proposição que me creada pelo nobre senador por Goyaz, porque o nobre
pareceu realmente, não excentrica, mas inconcebível: que ministro da fazenda como que manifestava o desejo de
o cambio já estava ao par para o thesouro, que agora S. que tal requerimento cahisse.
Ex. não tomava sobre si o trabalho de explicar isso, mas

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas hontem não

que o faria em breve tempo. Oh! senhores, é justamente a disse isso.
occasião de se desejar que os mezes sejam dias, que os

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quando V. Ex.

dias sejam horas, e as horas minutos, que corram com a disse que ia

apresentar um requerimento pedindo

rapidez electrica para que S. Ex. venha dar ao parlamento informações.
brasileiro e a todos os economistas que conhecem as
nossas

cousas

essa

lição

descommunal,

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está escripto o

venha contrario, e o senado todo ouviu o contrario.

demonstrar esse facto não existente, venha, em uma

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ainda

palavra, provar que actualmente o cambio para o thesouro assim o nobre ministro podia satisfazer. Eu vou dizer como
é ao par. Ora, por que motivo não quererá S. Ex. dar-nos V. Ex. podia dar essas informações que, com a

este prazer na occasião actual?

benevolencia que o caracterisa, quiz fossem pedidas pelo

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta maravilha nobre
devia publicar-se.
O

SR.

VISCONDE

senador

por

Goyaz.

Remettiam-se

essas

informações ás commissões reunidas; V. Ex. dava ás
DE

JEQUITINHONHA:

– commissões essas outras informações, quaesquer que

Realmente, permitta-se-me o termo, é muita malignidade ellas fossem, voluntarias ou exigidas; vinha o parecer e
de S. Ex.; só por malignidade (rindo-se) é que póde privar- decidia-se a questão.
se o paiz do prazer de ouvir uma similhante demonstração.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está maravilhoso.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nos meus
discursos,

proferidos

aqui

e

na

camara

dos

Srs.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O deputados, estão todas as informações.
nobre ministro da fazenda não é prestidigitador, não é

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas V.

nigromante, não; mas estou convencido que hoje quiz Ex. suppõe que ainda podem haver outras.
haver-se comnosco com tal ligeireza, com tal nigromancia
que nos embaisse; não sei mesmo si foi magnetismo.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Suppondo que
posso dar por escripto aquillo que disse em meus

O SR. MINISTRO DA FAZENDA:– Póde ser que discursos.
quizesse imitar a V. Ex. alguma vez.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si eu nobre ministro deve concordar comigo em que as
tivera essa sciencia, si essa fôra a minha habilidade,

intelligencias não são todas modeladas por uma só
craveira: eu posso desejar uma informação que julgo muito
importante e que outro julgue que não é importante. Assim
podem as commissões reunidas conversar
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com V. Ex., conferenciar e dar um parecer que decida da daquelles que dizem que o thesouro abunda em dinheiro;
questão.

mesmo duvido muito não só dessa abundancia de

Senhores, eu não concebo como o nobre ministro dinheiro, mas do futuro, o qual faz sobre mim um pesadello
da fazenda não deseja uma decisão sobre este objecto! Si que já outr’ora eu disse ter.
é porque da minoria do senado é que tem partido estas

A lei do orçamento tem por fim o exame do que os

exigencias, elle que nol-o diga, porque vamos pedir a ministros têm dispendido e cortar seus abusos, essa
algum nobre senador que pertença á maioria, por exemplo, tendencia para augmentar a despesa que sempre existe
ao nobre senador pela provincia do Rio Grande do Sul, nos ministros; mas, quando em logar disso vejo as
que seja o medianeiro nesta questão; seja elle quem camaras augmentarem a despesa do modo que temos
proponha o meio de sabermos qual é a verdadeira visto e estamos vendo, não posso deixar de dizer: «Antes
intelligencia que se deve dar á lei de 11 de setembro de não tenhamos lei do orçamento»; porque, repito, presumo
1846.

que nossos meios pecuniarios não são tão consideraveis,
Estou convencido que o nobre senador pela o futuro que se nos antolha não é tão agradavel que

provincia do Rio Grande do Sul ha de convir em que nada permitta tal augmento de despesa.
ha mais importante; este estado de cousas não póde

Na lei de fixação das forças de terra não vejo

continuar, não deve ser perpetuado; é preciso que se tambem

nenhuma

novidade,

não

acho

que

seja

declare, ou que a lei de 1846 deve ser entendida como indispensavel.
entendeu o nobre ministro da fazenda, ou que não admitte

Quanto, porém, a alguma medida ácerca da

similhante intelligencia. Ha pouco figurei uma hypothese. circulação monetaria, julgo eu que é negocio urgente, a
Supponha-se que tem logar uma outra depressão de que já se devia ter attendido; porque a assembléa geral
cambio por qualquer motivo, o nobre ministro da fazenda abriu se debaixo dos auspicios de uma crise que sem
ha de continuar, a despeito de tudo quanto tem-se dito no duvida alguma prejudicou muito o paiz, e o ameaça ainda
parlamento brasileiro, a empregar as mesmas medidas, a de grandes prejuizos.
lançar mão dos mesmos meios? elle diz que sim, mas eu

Entretanto a assembléa geral tem visto impassiva

creio que não o fará. Mas si a intelligencia da lei é essa, essa importantissima questão, pela qual se tem passado
por que motivo não se deve o nobre ministro julgar como gato por brasas, consumindo-se o tempo com
auctorisado para practicar o mesmo? Eis aqui o meu recriminações ao Sr. ministro da fazenda, porque fez taes
dilemma, Sr. presidente. Assim eu não posso julgar outra e taes operações!
cousa sinão que haja um verdadeiro acinte da parte do

Senhores, o que fez o Sr. ministro não é objecto

governo para com aquelles que têm desejado uma que mereça accusação, porque me persuado que S. Ex.
decisão, um juizo definitivo da parte do senado acerca da obrou debaixo de força maior.
intelligencia da lei de 1846.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA (rindo-se): – Debaixo

Que não diga pois o nobre ministro da fazenda de um temporal desfeito.
(porque o contrario já lhe demonstrei), que o art. 70 do

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...E onde

regimento se oppõe á adopção do requerimento; e si está essa força maior? Eis o que digo que nos cumpre
acaso eu fôsse mais antigo no senado, estou convencido examinar.
que havia de dar muitos exemplos. Na camara dos Srs.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vamos a isso.

deputados sei eu que muitas vezes pedi informações ao

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quem

poder executivo sobre este ou aquelle facto, chegando deu motivo ao procedimento extraordinario do Sr. ministro?
essas informações requeri que fossem remettidas a uma Este é que deve ser o objecto das indagações da
ou outra commissão para dar o seu parecer.
Aqui no senado tambem estou que isso é usual;

assembléa geral.
Acaso pensam os nobres senadores que já

não me lembrarei do caso em que isso teve logar, mas vou desappareceu o facto que deu logar ao procedimento do
examinar na secretaria as actas; porque estou convencido Sr. ministro? Como é que desappareceu?

Tem-se fallado muito na lei de 11 de setembro de

que o regimento não se oppõe. Si se oppozesse, o senado

não havia de ter practicado isso muitas vezes. Que a letra 1846; tem-se dito que ella não está em vigor. Mas,
do artigo tambem não se oppõe, é uma verdade. Assim, senhores, qual foi o fim dessa lei? Dar estabilidade á
circulação. Ora, pergunto eu, promulgou-se alguma outra

voto pelo requerimento.

(O Sr. Silveira da Motta pronuncia um discurso que lei para esse mesmo fim? Digam-me – sim ou não.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Promulgou-se a lei

publicaremos no appendice.)

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu tinha da creação do banco.
intenção de votar pelo requerimento do nobre senador, e

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Bem; e

mesmo esperava fazer-lhe um additamento; mas depois essa outra lei desempenhou o seu fim? Digam-me – sim ou
que ouvi fallar o nobre ministro, vieram-me algumas não.
duvidas acerca da votação, e mesmo recuei da intenção

O SR. D. MANUEL: – Não.

de fazer o additamento.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Então a

Julgo,

porém,

conveniente

expender

algumas primeira lei está em vigor.

considerações sobre esta questão, na minha opinião a

O SR. D. MANUEL: – Que duvida!

mais importante que deveria ser submettida á assembléa

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ora eis-ahi uma lei

geral na presente sessão.
V. Ex. e o senado sabem muito bem que não dou lá

tendo effeito alternativo!
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A lei

grande apreço á lei do orçamento, até porque, pelo promulgada

para

dar

estabilidade

á

circulação

caminho que as cousas levam, oxalá que ella não passe substituida por outra; mas, pergunto, esta outra tem sido
este anno. Eu não partilho a opinião

foi
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O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –

vigor a primeira. Não digo que esteja ou que não esteja; Quando entrarmos nesta questão, talvez que os
tiro uma conclusão da resposta que me deram.
Mas, dizem os senhores: «A lei não está em

auctores se tornem réos.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Deixe o negocio

vigor» Ah! si assim é, então cumpre examinar quaes ir á commissão.
foram as causas que fizeram com que não se tenha

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A

executado a lei que substituiu essa. Este é que deve commissão, permitta o nobre senador, é para indagar si
ser o objecto das indagações da assembléa geral, e a lei está ou não em vigor; mas o que tenho eu com
não accusações ao ministerio; porque digo que, quer a isso? O que quero é que os papeis com que me pagam
lei estivesse em vigor, quer não, o ministro devia tomar não sejam simulados nem fallidos; o que quero é que
alguma medida.

esse banco que, segundo se disse aqui, era para dar

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Alguma medida, estabilidade á circulação, não excerça um monopolio
e não saques pela fórma que vimos.

paralysando todas as transacções, encarecendo todos

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – os objectos, fazendo com que as mercadorias não
Alguma medida extraordinaria. E quem é que impelliu o possam ter consumo, nem ser vendidas. Isto é o que
Sr. ministro a tomar essa medida extraordinaria? vejo, e já prevía ha muito tempo, tanto que votei contra
Porque não havemos de tomar conhecimento disso? Si a creação de tal estabelecimento; me lisongeio de ter
os senhores reconhecem que o Sr. ministro devia tomar sido o unico que votou contra essa lei.
alguma medida, porque não indagam os motivos que o

O SR. D. MANUEL: – Perdôe-me, não foi o unico,

impelliram a isso? Eis-aqui a nossa questão, eis o tambem votei contra.
objecto principal que está incumbido á assembléa geral,
e nós não temos tractado delle.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não querem
tractar.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Os

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Votou
contra?
O SR. D. MANUEL: – Eu disse que não votava
por bancos privilegiados.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –

senhores é que não querem; só vejo requerimentos Quando se procedeu á essa votação, olhei para todo o
para aqui e para alli.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O fim do meu
requerimento é esse.

senado e me achei só.
O SR. D. MANUEL: – Estava sem oculos.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Bem,

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O fim estimo muito ter um companheiro.
de V. Ex. não é indagar dos motivos da não execução

Isto que estou dizendo é o que todos sentem;

da lei que depois da de 1846 providenciou sobre a mas no parlamento ninguem abre a bocca, ninguem
estabilidade da circulação; é sómente as operações do procura conhecer onde está o mal; querem remedial-o
Sr. ministro, que para mim são de objecto secundario. com censuras para aqui e para acolá.
O que não quero é que a nossa sociedade continue

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo tem

collocada em estado tal que os ministros se vejam em obrigação de remediar isso.
circumstancias de tomar medidas extraordinarias.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –

O SR. D. MANUEL: – E elles não querem cousa Acompanho nesta censura o nobre senador.
nenhuma.

O SR. D. MANUEL: – O governo não foi que deu

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Nem privilegio ao banco.
o Sr. ministro tem dado provas de que quer isso.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ninguem tem Senhores, não foi debalde que me pronunciei contra

mais obrigação do que elle.

essa abdicação da soberania nacional...

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –

O SR. D. MANUEL: – Foi a expressão de que

Quando elle apresentou o seu projecto sobre o cobre usei.
ou sobre a moeda de troco, eu lhe disse: «Quero antes

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ainda

um projecto sobre o ouro.» Em outras occasiões lhe o anno passado eu disse aqui que o credito do banco
tenho pedido isso. Sei de suas muitas occupações, mas do Brasil estava identificado com o credito publico:
permitta que lhe diga que, no estado em que se acha o lembram-se desta minha opinião?
paiz, a falta de esforços por parte de S. Ex. perante a

O SR. D. MANUEL: – E’ o estado de um banco

assembléa geral, para se tomar conhecimento deste privilegiado.
objecto, não tem a minha sympathia.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –

Não quero discutir a questão dos saques; mas Perdôe-me, quando cumpre com o seu dever....
digo que ha uma grande necessidade dessa discussão.

O SR. D. MANUEL: – E’ outra cousa.

A lei de 11 de setembro de 1846 estabeleceu que os

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –

titulos pelos quaes se fizessem transacções em todos Tivestes esse privilegio, mas cumpristes com aquillo a
os mercados se referissem sempre a 4$ por oitava de que vos obrigastes? Desde que não cumprirdes, não
ouro; pergunto eu: E’ este actualmente o valor desses deveis ter os favores.
titulos? Devemos conservar este estado anormal? Não,
certamente.

Quando digo que o credito do banco está
identificado com o credito do governo, approvo a

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre senador medida do Sr. ministro. Vendo o Sr. ministro os
não podia chamar a attenção do Sr. ministro?

embaraços da circulação, não podia deixar de acudir
immediatamente. O que lamento é que S. Ex. não
viesse á
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assembléa geral declarar que, si havia tomado essa

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não

providencia, foi porque o banco, em vez de ser um auxilio basta dizer, tem obrigação de fazer. Mas supponho que o
banco é tão poderoso que até o governo tem medo delle; o

para o governo, é um flagello para o paiz.

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Dessa maneira, Sr. ministro acha-se entre quantos fogos ha.
certamente.

O SR. D. MANUEL: – Isso é verdade.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O paiz

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –Morra

não precisa do banco para dar estabilidade á circulação; a com honra, affronte seus inimigos.
prova é que quando para esse fim se tornava necessario o

O SR. D. MANUEL: – E’ o que tem feito.

seu auxilio, o vimos elevar a taxa do desconto, requisitar

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso não quer elle...

do governo emissão tripla, lançar na circulação trinta e

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O que?...

sete mil contos, e pedir bilhetes ao thesouro para dar em está com medo?
O SR. D. MANUEL: – Não tem medo de ninguem.

troco de suas notas!
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Em tudo isso o Sr.
ministro sustentou o banco.

O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

–

Senhores, hei de fallar ainda mais nesta questão; porque

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Notai me penalisa a facilidade que temos em augmentar a
bem, senhores, que quando todos soffreram e ainda despesa, esse magnetismo que se apodera de nós quando
soffrem, o banco faz seus dividendos a 20 por %! Que o Sr. ministro nos diz que temos 20,000:000$ de sobra;
bemaventurança!

Como

somos

felizes!

Temos

um essa indifferença que temos pela apathia da industria, pelo

senhor... E nos tres mezes que temos tido de sessão, regresso da agricultura.
ainda não se abriu a bocca sobre este objecto!

Senhores, eu não voto a favor de requerimentos

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo não para interpellações, nem para fazer censuras ao Sr.
quer.

ministro por um acto que aliás devia ser elogiado, visto ter
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – V. Ex. sido practicado debaixo de força maior.

tambem não quer. Vem aqui apadrinhar o banco, vem

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nessa não caio eu.

descarregar as culpas do banco sobre o Sr. ministro; é o

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sim,

que tenho visto em todas essas interpellações. Deixemos a porque, si o Sr. ministro tivesse prestado vassalagem ao
questão do Sr. ministro...

banco, talvez nenhuma palavra se dissesse contra elle. Eu

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Porque se ha de não digo que suas medidas foram acertadas, mas digo que
deixar?

foram necessarias. Qualquer erro que commettesse, foi

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ha outra pela urgencia da materia, por isso quero que se averigúe
questão mais importante; a questão do Sr. ministro é quem foi a verdadeira causa dos males; onde estão os
accidental, podia trazer, supponhamos, a perda de 300 ou males é que quero que se applique o remedio. Os
400 contos; mas a questão do banco traz a perda de requerimentos não servem para isso. Censurai ao Sr.
milhares de contos: si o nosso café, os nossos productos ministro por não apresentar as medidas necessarias para
não podem competir nos mercados da Europa, a razão nos tirar desse estado anormal, e eu estarei a vosso lado.
principal é o augmento de juros do banco. Não quero

O valor das notas que o nobre senador recebe dos

tomar tempo á casa sobre o processo dessas operações; seus constituintes ou do thesouro não corresponde a 4$
apenas direi que, quando o commerciante paga 7%, póde por oitava de ouro, como a lei queria; as transacções que
tirar algum lucro na remessa dos productos, mas quando se estão fazendo são todas jogos.
paga 9, 10 e 11%, não póde entrar em concurrencia e

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Por culpa do Sr.

deixa de fazer remessas. O mal é mais grave do que se ministro.
suppõe, e entretanto estamos no quarto mez de sessão e

O SR. D. MANUEL: – Ora! ora!

nenhuma providencia se tem tomado.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Por culpa

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E o ministerio não do ministro que creou o banco e seus apoiadores...

diz nada.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E V. Ex.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não, senhor.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu aqui o

a fazer requerimentos, quando devia ajudar o Sr. ministro. disse, cheguei a gritar aqui d’el-rei! lembrem-se, o nobre

(Apoiados.)

senador não estava cá nesse tempo; realizou-se tudo

Senhores, acaso ao banco do Brasil coube por quanto eu dizia; e Deus permitta que não se realize
herança do nosso pai Adão ser nosso senhor?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Apoiado.

tambem o que descortino no futuro: vejo a infame fome de
ouro aniquilando o meu paiz. Oh! o ouro... os grandes

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quando estadistas!...
vejo que esse estabelecimento commetteu a fraude mais

Eu voto contra o requerimento. Entretanto pediria

escandalosa, hei de accusar o Sr. ministro, e deixar os ao Sr. ministro, sem ser por escripto, que houvesse de
réos triumphantes para encerrar-se a sessão sem se fazer declarar si a circulação se acha estavel, si o banco do
nada, e elles dizerem: «Agora o juro ha de ser a 12, a 16; o Brasil offerece todas as garantias para ella, si o governo
dividendo ha de ser de 30, 40%» e arranjarem seus está esempto das tribulações e dos embaraços em que se
amigos? Isto não tem proposito.
O SR. D. MANUEL: – Porque o governo não se
abaixou, aqui d’el-rei!
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas

achou o nobre ministro...
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Si o papel do
banco ainda é moeda legal.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E de que

porque é que o governo vê essas cousas e guarda sophismas se tem usado!
silencio?
O SR. D. MANUEL: – Já disse tudo.

O que é verdade é que a lei de 1846 foi
sophismada;
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e que aquelle que tinha proposto essa lei e organizado o emquanto a lei não fôr explicada pelo corpo legislativo,
primeiro projecto do banco segundo essas condições, foi julgo que da tribuna não se deve lançar contra elle como
tido por utopista; e que o grande banco que nos promettia um estigma tão terrivel o que resulta das palavras – fraude
fortuna, não nos tem trazido sinão descredito. Sr. escandalosa.
O SR. SOUZA E MELLO: – O banco póde pagar

presidente, nosso credito na Europa corre grande risco;
auguro pessimo futuro, si não arripiarmos carreira.

seus bilhetes com notas do thesouro, quando estas

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é com o Sr. estiverem ao par do ouro.
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Perdôe-me o nobre

ministro.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Os meios senador; não tem o direito de dizer que a lei contém essas
de conjurarmos esse futuro são: 1º, não fazermos palavras. No § 6º do art. 1º da lei que creou esse
despesas excessivas; 2º, tornar firme o padrão monetario.

estabelecimento está escripto o seguinte: (lendo): «Os

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está o governo bilhetes do banco serão á vista e ao portador e realizaveis
sacando a 25 1/2.

em moeda corrente, metal ou papel moeda.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quando foi
isso?…

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Papel com o
valor da lei.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Póde ser essa a

continuemos no carnaval financeiro que existe ha tanto intenção daquelles que approvaram a lei; mas não é a
tempo no nosso paiz; ao menos lembrem-se que depois do intelligencia que se deve dar ás suas palavras.
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Como é que a lei

carnaval vem a penitencia: é necessario entrarmos nella, é
urgente que nos arrependamos dos nossos peccados.
Voto contra o requerimento.
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Pedi a palavra, Sr.

havia de crear um estabelecimento para trocar papel por
papel?
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Mas creou. E note o

presidente, porque não podia ouvir com indifferença nobre senador que durante o tempo que o proprio auctor
algumas proposições do nobre senador que acaba de da lei a executou, não se observava o que o nobre senador
sentar-se. Considero a questão de summa gravidade, para diz que é o preceito della: não se trocavam as notas á
que seja tractada pela maneira por que o tem sido. Vou vontade do portador. As muitas pessoas que iam ao banco
fallar muito desapaixonadamente.

procurar a realização do seu papel por ouro, afim de o

Senhores, lamento que no seio da representação remetter para as provincias do norte, dava-se papel do
nacional se attribua a um estabelecimento como o banco governo, porque se entendia que deste modo o banco não
do Brasil a fraude mais escandalosa, isto em referencia ao faltava ao seu compromisso.
troco dos bilhetes do banco por notas do governo.

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Si alguem

Emquanto o banco cumprir a obrigação que lhe foi imposta acceitasse o papel, bem; mas, si alguem recusasse, elle
pela lei, creio que não póde haver direito para se lhe lançar era obrigado a pagar em ouro.
em criminalidade esse facto.
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Seria um
absurdo crear um estabelecimento para pagar papel com
papel.

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Isto não está na lei.
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Está no espirito.
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Perdôe-me, quando
se tracta de executar uma lei não admitto que se invoque o

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Si foi absurdo, não espirito contra a sua letra: nesse caso desejaria toda a
me cabe a mim examinar. Como executor da lei, sou clareza. Si o corpo legislativo entende a lei, como o nobre
obrigado a entender sua letra; e, si seu espirito é outro, o senador sustenta agora, é do seu dever explical-a, afim de
corpo legislativo lhe devêra ter dado a verdadeira ser executada nesse sentido. Mas então é necessario
intelligencia, o governo devêra ter tomado as medidas tambem que consulte si será possivel essa execução sem
necessarias para esse fim.
Pergunto eu: O nobre senador entende que seria

novas concessões, sem alguma outra disposição.
Eu levantei-me unicamente, Sr. presidente, para

possivel crear um banco de circulação no Rio de Janeiro protestar contra as palavras do nobre senador, a quem
em 1853, si se lhe impozesse a obrigação de pagar em aliás muito respeito; porque me parece que, estando eu
ouro as notas que emittisse, quando ao mesmo tempo nesta casa, não podia ouvir com indifferença accusar-se
estavam em circulação as notas do governo?

de fraude a mais escandalosa o troco das notas do banco

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Si não podia por notas do governo.
fazer isso, não devêra funccionar.

Nunca o banco deixou de fazer effectivo o troco de

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Mas todos os que suas notas por notas do governo. Si a lei não foi bem
tomaram parte na execução da lei entenderam que elle executada, é porque não tinha sido bem entendida; mas
podia pagar os seus bilhetes com as notas do governo. entre a intelligencia de uma lei, entre o cumprimento della
Quando, para se formar o banco do Brasil se procurou e a arguição que o nobre senador fez ao estabelecimento
effectuar a fusão dos dois bancos que existiam, todos á cuja testa me acho, ha sem duvida uma distancia muito
entenderam que o novo banco garantiria sufficientemente consideravel.
a circulação do seu papel, tendo em seu cofre moeda de
ouro e notas do governo.
Emquanto, pois, o banco cumprir a letra da lei e

Eu não estou agora exigindo que não se altere a lei,
que não se tomem providencias; o que digo é que convém
não

estigmatizar

estabelecimento

de
que

uma
tem

maneira
procedido

tão
até

dura

um

hoje

de

conformidade com a letra da lei, embora julguem os nobres
senadores que outro era o espirito com que ella foi
confeccionada.
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O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – V. Ex. fez o seu

dever; mas as imputações ao banco são fundadas.

Compareceram no decurso da sessão mais nove
Srs. senadores.

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Então em nome
daquelle estabelecimento reclamo que o corpo legislativo

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

tracte de interpretar a lei, si porventura não tem sido
entendida como deve ser, porque é preciso levantar essa

OS SAQUES DO BANCO MAUÁ, MAC-GREGOR E C.

especie de excommunhão que tem sido lançada contra o
banco do Brasil.

Continúa a discussão do requerimento adiado na

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente sessão de hontem.
declara adiada a discussão por não haver mais quem

O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): – O

tenha a palavra; e dá para ordem do dia da seguinte discurso do nobre senador pela provincia de Pernambuco
sessão.

resolveu-me a tomar ainda a palavra na discussão deste

Primeira parte: – Continuação da discussão adiada requerimento. Respeito muito as opiniões do nobre
e o resto das materias já designadas.

senador, estou de conformidade com algumas dellas; ha

Segunda parte. – Continuação da 2ª discussão porém outras, sobre as quaes preciso explicar-me. Si não
adiada da proposição da camara dos deputados sobre a fôsse esta circumstancia, eu não tomaria a palavra nem
administração da justiça.

ainda para responder ao nobre senador por Goyaz, que

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 5 minutos da insistiu em que eu declarára que apoiava o requerimento.
tarde.

Supponho que, quando um senador declara que as suas
palavras foram ditas em resposta a outras que entendeu
SESSÃO DE 4 DE AGOSTO.

ouvir, deve ser acreditado, e que pois o nobre senador
devia acreditar-me, e não insistir mais. Eu disse que

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI admittia o requerimento, suppondo que pedia novas
DE LACERDA.

informações; mas, desde que vejo que não é para pedir
informações, não o posso apoiar.

Summario. – Expediente. – Primeira parte da ordem

E nesta occasião direi tambem a um outro nobre

do dia. – Requerimento do Sr. Silveira da Motta sobre os senador que não estou procurando, e nem se podia
saques do banco Mauá. Discurso do Sr. ministro da esperar de mim que, tendo practicado este acto, eu viesse
fazenda. – Segunda parte da ordem do dia. – Reforma contrariar qualquer outro, que fizesse opportunamente e
judiciaria. Discursos dos Srs. Vergueiro e visconde de com as mesmas circumstancias. Não tenho a pretenção de
Jequitinhonha.

uma immutabilidade que não está na natureza humana, e
que mesmo não é dos homens politicos que devem

A's 10 horas e 3 quartos da manhan, o Sr. modificar as suas opiniões conforme os tempos, conforme
presidente abre a sessão, estando presentes 29 Srs. o progresso das idéas; mais creio que posso considerarsenadores.

me um dos homens mais firmes em suas opiniões, um dos

Lida a acta da anterior, é approvada.

homens mais coherentes que temos no paiz; não virei

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte

portanto contrariar amanhan o que digo ou faço hoje, nem
se póde mostrar que eu o tenha feito.

EXPEDIENTE.

Senhores, tambem não tomei a palavra para
desenvolver um principio que emittiu o nobre senador por

Um officio do presidente da provincia do Amazonas, Pernambuco, isto é, que os accusadores tornam-se
remettendo quatro exemplares da collecção das leis accusados, e os accusados devem tornar-se accusadores.
promulgadas

pela

assembléa

legislativa

da

mesma Não procurarei trazer aquelles que me censuram e

provincia na 2ª sessão ordinaria do anno passado, bem accusam á uma situação de accusados; estou tão

como quatro exemplares do relatorio com que o seu satisfeito com a posição á que me querem forçar de
antecessor abriu a referida sessão. – E' enviada a censurado, e até de accusado; tenho tanto prazer de sel-o
collecção

das

leis

á

commissão

de

assembléas por pretender e têr feito um grande serviço ao meu paiz

provinciaes, e os relatorios para o archivo.

(apoiado), que não me convém procurar trocal-a pela

Um requerimento de Ramiro de Assis Athayde, outra. Mas o nobre senador chamou a questão a um ponto,
pedindo que seja o governo auctorisado a mandal-o que é necessario examinar.
O nobre senador, com uma logica que eu duvido se

admittir a exame de francez, e, quando approvado, á
matricula do 1º anno da faculdade de direito de S. Paulo.

possa combater, apresentou um dilemma, do qual não

Outro requerimento de Francisco Bazilio Duque, podem sahir os nobres senadores a quem elle se referiu:
pedindo egual auctorisação para ser admittido á matricula ou a lei de 1853 substituiu completamente a de 1846, ou
do 1º anno da faculdade de medicina desta cidade, ficando não.

Si

substituiu

completamente,

então

todos

os

obrigado a pagar o respectivo imposto, e a fazer exame de embaraços da situação são devidos áquelles que não
historia antes de findar-se o anno. – São remettidos ambos executaram a lei de 1853, ou áquelles que formularam
os requerimentos á commissão de instrucção publica.

uma lei viciosa que se não presta a uma execução tal que

Fica o senado inteirado da participação que fez Luiz nos livre dos embaraços em que nos viemos a achar.
Antonio Navarro de Andrade de ter sido nomeado gerente

Si a lei de 1853 não substituiu completamente, ficou

da empreza do Diario do Rio de Janeiro, e que a nova ao governo a obrigação e necessidade de intervir nestas
gerencia continua a executar o contracto feito para a questões. Então como podeis censurar, disse o nobre
publicação dos debates do senado, com as condições senador, o ministro da fazenda, que procurou por todos os
nelle exaradas.

meios ao seu alcance satisfazer as intenções da lei de
1846, e conservar ás notas do thesouro o valor
correspondente a 4$ por oitava de
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ouro? E' um dilemma do qual, repito, os nobres senadores tambem em consequencia dos favores que o banco recebe
não podem desemmaranhar-se.

devia fazer sacrificios para sustentar o valor das notas do

O nobre senador por Pernambuco disse que dos thesouro, o que não lhe seria pesado. Examinando a lei
actos do governo não lhe consta que viessem prejuizos ao organica do banco e os seus estatutos, não vejo bem
thesouro; e de facto o nobre senador julga muito bem; não explicada a obrigação que o banco tem de trocar as suas
veiu prejuizo algum ao Estado dos actos do ministro da notas, nem em ouro, nem em notas do thesouro. Diz o §
fazenda para a sustentação dos principios que elle 6º: «Os bilhetes do banco serão á vista e ao portador e
entende que estão na lei de 1846. Mas dos actos do banco realizaveis em moeda corrente, e terão privilegio de ser
o nobre senador achou que tinha resultado grande prejuizo recebidos nas estações publicas.»
para o Estado e para os particulares. O nobre senador

Entende-se daqui que elle tem obrigação de realizar

firmou-se em que a lei de 1853 concedeu privilegio e as suas notas em ouro ou em notas do thesouro, quando
favores ao banco do Brasil com a condição de sustentar ás lhe forem apresentadas, mas esta disposição não está tão
notas do thesouro o valor que lhe fixára a lei de 11 de clara como era preciso nos seus estatutos. O § 9º do art.
setembro de 1846, isto é, o valor correspondente a 4$ por 11 diz: «Emittir notas, isto é, bilhetes realizaveis á vista e
oitava de ouro; de sorte que 4$ em notas do thesouro, ao portador.» Não se diz mais nada a este respeito.
assim como nas do banco, podessem obter sempre uma
oitava de ouro.

Eu creio que o espirito da lei é obrigar o banco a
trocar os seus bilhetes em metaes ou em notas do

Esta condição que foi marcada na lei de 5 de julho thesouro, sempre que lhe forem apresentados; este é o
de

1853,

que

creou

o

banco

do

Brasil,

sendo sentido em que tem sido tomado este artigo. Mas, como

acompanhada do favor da emissão, que elevada ao duplo devemos entender a lei nesta parte? (Lendo) «Os bilhetes
deu ao banco o uso de cêrca de 40,000:000$ em notas, é do banco serão á vista e ao portador, realizaveis em
que o nobre senador pensa que o banco não cumpriu, nem moeda corrente (metal ou papel.)»
como dever legal, nem como compensação de favores. E

Estes bilhetes têm o privilegio de serem recebidos

porque deixou desapreciarem-se as notas do thesouro e nas estações publicas, mas não têm, e nem podiam ter, o
tambem as suas, entende o nobre senador que o banco privilegio de curso forçado, isto é, de serem recebidos
causou prejuizos ao thesouro, e tambem aos particulares, pelos particulares; os particulares os recebem si querem, e
que recebendo estas notas não as podiam trocar por ouro, recebem porque contam que elles têm um valor fixo pelo
nem obter mercadorias ou serviços correspondentes ao qual podem ser trocados no banco, e que o thesouro e as
seu valor nominal. E isto attribue o nobre senador ao estações publicas os hão de receber.
banco por ter emittido notas em valor muito consideravel, e

E' preciso comprehender bem a disposição da lei, e

deixado que ellas perdessem de valor com a baixa do vêr si o recebimento dos bilhetes do banco nas estações
cambio.

publicas, e o seu troco por notas do thesouro no proprio

Senhores, quando se discutiu a lei do banco em banco é obrigatorio, quando nem os mesmos bilhetes do
junho de 1853, o cambio regulava por 29, e a esta taxa banco e nem as notas do thesouro conservem o vaIor
tomou o thesouro letras nas praças do Rio de Janeiro, correspondente a 4$ por oitava de ouro.
Bahia e Pernambuco: em agosto, quando se assignou o

Eu não sou o mais competente para fixar o espirito

decreto approvando os estatutos do banco, o cambio da lei de 1853 neste ponto; parece-me que o seu espírito,
estava a 28 e 28 1/2, e por muito tempo se conservou na intelligencia que lhe dão os que consideram em vigor a
entre 27 e 28.

lei de 11 de setembro de 1846, e principalmente dos que a

Entendia-se que o espirito da creação do banco era consideram substituida completamente por aquella, deve
conservar, não o cambio de 29, mas o cambio de 27, que ser que o banco conserve o valor das notas do thesouro, e
era o par da nova lei. A emissão do banco tem sido muito que para lhes elevar o valor, no caso da baixa do cambio,
consideravel, e o nobre senador, comparando os favores está obrigado a dar ouro em troco dos seus bilhetes,
que o banco tem recebido com os onus a que ficou sujeito, porque assim daria áquellas notas o valor que ellas devem

demonstrou que á emissão das notas do thesouro elle ter.
accrescentou cerca de 50,000:000$, tendo retirado só

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Peço a

4,000:000$, isto é, ganhou o uso de 46,000:000$ em palavra.
emissão.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Estimo muito

Não sei si foram estes exactamente os algarismos que o nobre senador tome a palavra, porque a materia é
de que o nobre senador se serviu.

importantissima…

(O Sr. Visconde de Albuquerque dá um aparte.)

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Por ser

O que é verdade é que a emissão do banco já importantissima é que devia ir ás commissões.
chegou a 48,477:000$, sendo caixas filiaes 21,346:000$ e

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sim, é

caixa matriz 27,131:000$, isto em março de 1858; tendo bom ir para as commissões.
chegado a da caixa matriz a 33,000:000$ em julho de

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não querem que

1857. Não tenho em mão a tabella do estado da emissão haja discussão.
das caixas filiaes ao tempo em que a do banco chegou a

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O que os

33,000:000$: hoje a emissão das caixas filiaes regula por nobres senadores querem podem conseguir com qualquer
22,000:000$, e a da caixa matriz por 24,000:000$, tendo projecto que apresentarem.
46,000:000$,

em

circulação,

e

havendo

retirado

4,000:000$, conserva o favor do uso de 42,000:000$, de
que tira um grande lucro.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – De 9 por
cento.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Parece pois que

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Quer que se
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apresente um projecto, que já sabe que não ha de passar.

(Cruzam-se diversos apartes.)
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Estou á espera
que cessem os apartes.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Accusa a nós
ambos; eu espero a accusação para responder a ella.
Mas, senhores, si o espirito da lei é a opinião do
nobre senador é esta, que as obrigações da lei de 1846

O SR. PRESIDENTE: – Queiram os Srs. senadores passaram ao banco em virtude da lei de 1853, era ao
deixar de interromper o orador.

banco e não ao governo que competia sustentar o valor

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – A respeito do das notas do thesouro na razão de 4$ a oitava de ouro.
incidente, que espero não me distrahirá do meu proposito,

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sem

eu repito ainda que não reconheço a necessidade de ir duvida nenhuma.
este negocio ás commissões, e não acho tambem

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ora, vamos a

justificavel a desculpa de que um projecto não seria vêr quaes foram as circumstancias que trouxeram a
approvado pela maioria; não é desculpa digna de ser descida do valor das notas do thesouro, e quem é o
apresentada.
E' do nosso dever apresentar os projectos que

culpado disso.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE (com

entendermos necessarios; e, si me perguntardes: «Vós, ironia): – Sou eu…
ministro da fazenda, porque não apresentais esse

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Entendo que até

projecto?» eu responderei: «Porque tenho outras medidas, certo tempo o banco não teve culpa nenhuma disso, e dou
porque tenho outros meios, e porque (posso tambem a razão. A lei organica do banco, querendo accommodarresponder) não conto com a passagem de qualquer se ás circumstancias do paiz, á existencia de uma certa
projecto em tempo, quando não se tem podido fazer quantidade de notas do thesouro, não podia prevenir as
passar outros, aliás muito, necessarios.»

causas da descida do valor dessas notas com as do banco

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – O do por circumstancias tão extraordinarias como aquellas que
chanchan.

appareceram. Na minha opinião, o banco, apezar de todos

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O do chanchan, os seus esforços, não conseguiria, ainda que os
como V. Ex. lhe chama, ha de em pouco tempo entrar em redobrasse, evitar a quéda do valor das notas durante o
discussão, e espero que V. Ex. o combata.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Hei de
combatel-o.

mais intenso da crise; não estava nas suas mãos…
OS

SRS.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE,

SILVEIRA DA MOTTA E VISCONDE DE ITABORAHY: –

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Isso já eu sabia, Estava.
não precisava V. Ex. dizer. Mas, emquanto eu tenho leis

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nessa parte eu

sobre a questão que se discute, não entendo que se tomo a defesa do banco.
precise novo projecto, nem amontoar leis sem necessidade
nenhuma.
Mas, perguntava eu, si o espirito da lei de 1853 era

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ouça o Sr.
visconde de Albuquerque.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O erro

que o banco fizesse todos os esforços para que as notas não foi do Sr. ministro, foi dos que executaram a lei, foi dos
do thesouro conservassem o seu valor correspondente a primeiros directores e dos primeiros presidentes.
4$ a oitava de ouro, e que era nesse caso que elle podia
dar essas notas em troco de seus bilhetes.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ouça agora o
Sr. visconde de Albuquerque, Sr. senador por Goyaz; V.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Por culpa do Ex. ainda ha pouco dizia que eu o ouvisse, agora eu digoSr. ministro da fazenda.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Isso é que V.

lhe o mesmo.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E hei de

Ex. nunca ha de provar. Senhores, conservemos a demonstrar.
discussão calma em uma materia desta natureza. Si o

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. visconde de

nobre senador tractar esta questão no ponto de vista que Albuquerque quer desculpar o nobre ministro.

quer apresentar, eu hei de me servir dos principios do

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não

nobre senador por Pernambuco para fazer converter os desculpo a ninguem; entrem na questão, vamos a ella.
accusadores em accusados, para lançar todos esses máos
effeitos sobre aquelles que formularam a lei do banco…

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu sei que os
nobres senadores hão de vir com os novos bancos que

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Sobre não estavam ainda organizados.
aquelles que não sabem comprehender essa lei, e que a
estragam.

Quando em novembro do anno passado o cambio
desceu a 25, e quando em fevereiro deste anno desceu a

(Cruzam-se numerosos apartes.)

22 1/2, os bancos de nova creação não existiam ainda,

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

portanto o papel delles não podia causar a depreciação

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Si ainda não lhe das notas do thesouro e do banco do Brasil.
fiz modificação nenhuma, como a estraguei?!
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Na execução.

As circumstancias que trouxeram ao banco do
Brasil a necessidade de fazer trocos somente em notas do

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nesse caso V. thesouro, que aliás não tinham o valor correspondente a
Ex. me accusa de cumplicidade com a directoria e com a 4$ a oitava de ouro, foram as de uma crise extraordinaria
presidencia do banco.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' verdade.

que perturbou os mercados todos do mundo, e que não
podia deixar de perturbar o do Rio de Janeiro. Diga hoje
embora o nobre senador post-factum, eu torno a repetir,
que elle teria acautelado de sorte que a crise tivesse effeito
no Rio
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de Janeiro, o que o banco estivesse preparado para trocar posição? Repito que não; o banco não estava pela sua
suas notas em ouro; diga-o, eu repito que não fórma organisação habilitado sufficientemente.
convicção sinão nos seus amigos, sinão naquelles que
estejam combinados nessa opinião.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Pela sua
organisação, não, pela sua direcção.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY (com ironia): –
A imprevidencia é o estado natural.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Estava,
estava.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Senhores,

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu digo que

durante a crise, a menos que o banco não retirasse quasi pela

sua

organisação

não

estava

sufficientemente

todas as suas notas, não podia diminuir os effeitos que habilitado.
contribuiram para a descida do valor das suas notas e das

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Pela

do thesouro; hei de repetir o que disse muitas vezes: si o direcção.
banco

houvesse

então

contrahido

muito

os

seus

descontos, si tivesse reduzido consideravelmente sua

O SR. D. MANUEL: – As direcções são de V. Ex.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Eu não tinha

emissão, teria feito á praça do Rio de Janeiro um mal direcção, seguiam os conselhos e as doutrinas do Sr.
maior do que o que a crise occasionou; e repito isto ministro da fazenda.
argumentando com aquillo que se fez na Inglaterra e em

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. sabe

todos os paizes onde a crise actuou, e é que nesse tempo muito bem que não tenho tido o prazer de fazer passar no
as emissões se augmentaram, porque se reconheceu a banco do Brasil minhas opiniões. Quando nos primeiros
necessidade de mais fundos para attenuar os embaraços dias de janeiro eu dizia: Trocai vossas notas em ouro,
em que essas praças se achavam em consequencia da (depois vi que talvez havia algum perigo nesta mesma
crise.

opinião) o banco não o quiz fazer, talvez porque V. Ex.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O erro é disse que havia perigo na emissão.

anterior, como hei de demonstrar.

Mas eu estava dizendo que o banco pela sua

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não quero por organisação e pelas circumstancias em que o paiz se viu
ora tornar os accusadores accusados, deixo isso para collocado, não tinha forças para luctar contra o impossivel,
depois...

e, si o tentasse conforme as opiniões de V. Ex., teria

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Isso é contribuido para muito maiores desgraças (usarei da
que é...

palavra) do que contribuiu com o procedimento que teve. A

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Mantenho-me crise porém passou, e a minha opinião desde os primeiros
em minha posição de defesa, não aggrido, não accuso, dias de julho ou desde algum tempo antes é esta: que
estou procurando explicar, entendam-me bem, como é que deve o banco, antes de julgar-se justificado no troco de
sendo minha opinião que o banco, para ser justificada a seus bilhetes em notas do thesouro, procurar que essas
troca dos seus bilhetes em notas do thesouro de notas tenham o seu valor legal.
preferencia aos metaes, deve primeiro ter contribuido para

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – No tempo da

restabelecer o valor dessas mesmas notas, e procurando crise a obrigação era a mesma que hoje.
eu firmar esta opinião que é a opinião mais fundada, e

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Si V. Ex. me

tambem daquelles que hoje me combatem, me proponho permitte, eu lembrarei que as difficuldades eram taes que
egualmente a demonstrar que até certo tempo o banco não V. Ex. disse então que o melhor era deixar quebrar quem
tinha os meios necessarios para o fazer; que a sua quebrasse; que outro nobre senador pelo Rio de Janeiro
organisação não era tal que o habilitasse para esse fim; e disse que as fallencias não eram um facto novo, eram a
que, si o houvesse tentado, teria contribuido para maiores manifestação do que existia, e que portanto deixasse que
males do que os que aconteceram; pelo que era toleravel, a manifestação tivesse logar: cahia o raio, passava a
era admissivel até certo tempo que o banco continuasse a tormenta.
dar em troco de seus bilhetes as notas do thesouro,

O SR. SOUZA E MELLO: – E' necessario dar a

embora estas notas tivessem alguma reducção de valor.

intelligencia que dei ás minhas palavras.

Senhores, o que disse o nobre senador pela

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O nobre

provincia de Pernambuco é exacto: houveram graves senador por Goyaz disse então outra cousa, fallou em
prejuizos quando o cambio desceu a 25 e a 24; fizeram-se bancarrota.
transacções a 23 e algumas houveram a 22 1/2 e 22. As

(O Sr. Silveira da Motta dá um aparte.)

notas do thesouro perderam muito, perderam a é 22%,

Bancarrota não foi a expressão de S. Ex.; mas não

cada portador de notas do thesouro que queria 1 libra são as expressões que valem, é o sentido dellas.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – V. Ex.

sobre Londres obtinha-a com uma perda de 22%, isto é,

quem queria passar para Londres 100$, perdia 22$; mas mesmo disse que esse era o meio de remediar as grandes
asseguro que o thesouro não perdeu cousa alguma de...
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Perdeu
mais do que suppõe, basta o descredito publico.

crises.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O nobre
senador por Goyaz nos dizia (e eu não sei como não me

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Perdeu só deixei levar pelas palavras solemnes de S. Ex.) que o
indirectamente, porque teve de fazer despesas e pagar melhor meio para sahirmos das difficuldades era deixar de
serviços que augmentaram de valor com a baixa do meio pagar as nossas dividas ao estrangeiro durante um anno.
circulante, mas eu tracto daquella perda directa que

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem disse isso?

provém de saques a um cambio baixo. O thesouro não

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O nobre

perdeu nada, porém os particulares perderam. Lançarei eu senador por Goyaz.
ao banco toda a culpa desta
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Está enganado.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nove mil contos em

O SR. D. MANUEL: – Está enganado não, isso eu ouro?
ouvi.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. tem só
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A respeito do Sr. razão em parte; o banco tem nove mil contos em nossa

ministro da fazenda o nobre senador é muito suspeito; tem moeda...
mostrado uma tal dedicação...
O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha de ser quatro
mil e tantos contos.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O que posso

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ora, quináo por

dizer a V. Ex. neste caso é que, quando me vejo apoiado quináo: 920 e tantas mil libras não são quatro mil e tantos
por homens da reputação do nobre senador pela provincia contos de réis, mas oito mil e tantos contos ao par, e na
do Rio Grande do Norte, magistrado integerrimo e moeda brasileira. O que eu dizia era que o banco tem em
parlamentar illustrado e consciencioso, homem que eu Londres 925 mil libras em ouro, que na nossa moeda são
respeito muito...
O SR. D. MANUEL: – Obrigado.

cêrca de nove mil contos ao cambio de 26, e de oito mil e
tantos ao par de 27.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – ...não posso ser

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não são nove mil

tido por inexacto: ás vezes poderei ser levado por suas contos em ouro.
opiniões, ou ao menos por ellas impressionado; é só o lado

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – De certo que

por onde tem applicação o aparte do nobre senador por são.
Goyaz.

V. Ex. insiste que não são 9,000:000$ em ouro?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ninguem contestou
nada disso ao Sr. senador pelo Rio Grande do Norte.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ao cambio de 26,
não senhor.

O SR. D. MANUEL: – E' o que faltava.
O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Trazidas ao
Brazil, e contadas em réis essas 920 e tantas mil libras,

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. estava são 8 a 9 mil contos em ouro.
fallando da impressão que me causam as palavras do

O SR. DANTAS: – Entendia assim ao principio.

nobre senador pelo Rio Grande do Norte, e por isso

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas não ao cambio

respondi no sentido de mostrar o grande fundamento de 26.
desse facto.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' que V. Ex. lhe

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que estou dá o valor em réis segundo o cambio de 62, que não vigora
dizendo é que as palavras do nobre senador pelo Rio mais; porém vamos á questão.
Grande do Norte são suspeitas em relação a V. Ex.

Hoje, que o banco do Brasil tem todos esses meios,

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Si V. Ex. creio que se lhe póde aconselhar, exigir mesmo, que
dissesse que as minhas o eram pelo muito respeito que restabeleça o valor das notas do thesouro; e para o
voto ao nobre senador pelo Rio Grande do Norte, podia ter restabelecimento das notas do thesouro, elle tem um de
alguma razão.

dois meios a lançar mão. O primeiro meio é trocar as suas

O SR. D. MANUEL: – Eu disse isso quando elle não notas em ouro, porque desde o momento em que o fizer,
era ministro, e o senhor ainda estava na camara dos Srs. ellas irão ao valor correspondente á 4$ por oitava de ouro,
deputados.

e as notas do thesouro subirão tambem a esse mesmo

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Mas, senhores, valor.
vou continuar. Então em dezembro, si alguem se

Suppondo que o banco não acha conveniente

lembrasse de obrigar o banco, no meio das difficuldades distrahir de sua caixa os metaes, e acreditando que havia
com que elle luctava, a restringir consideravelmente a inconveniente em deixar sahir algum ao passo que manda
circulação, ou a tomar outras providencias para elevar as vir mais, o banco teria outro meio, isto é, dar saques a 27
notas do thesouro ao valor correspondente a 4$ por oitava ou mesmo a 26 e 5/8 ou 3/4 a todos aquelles que se

de ouro, creio que não faria um bom serviço; era apresentassem querendo passar dinheiro para Inglaterra.
augmentar as difficuldades da praça, era augmentar as

Eu creiu que ao cambio de 27 é que o banco devia

difficuldades do banco, e é por isso que, sendo minha sacar, porque elle está na obrigação de o fazer; e eu,
opinião que elle só devia trocar em notas os seus bilhetes referindo-me ao que disse hontem na casa o meu nobre
quando

essas

notas

tivessem

aquelle

valor amigo o Sr. vice-presidente do banco do Brasil, digo que o

correspondente, comtudo não procurei então de maneira banco do Brasil está auctorizado para dar em troco de
alguma forçal-o directamente a cumprir essa obrigação.

seus bilhetes notas do thesouro ou ouro, á sua escolha, e

Hoje porém que a situação é diversa; hoje que o não á escolha dos particulares, e que o banco para o
banco do Brasil tem na Europa um credito aberto de poder fazer legalmente deve procurar restabelecer primeiro
450,000 L. com garantia do thesouro; hoje que elle o valor das suas proprias notas e das notas do thesouro,
contractou 475,000 L. com a estrada de ferro, e que, de sorte que essa necessidade se não faça sentir.
porconsequencia, tem em Londres 925 e tantas mil L., isto

Ha pouco tempo diziam os nobres senadores pela

é, perto de 9 mil contos em ouro á sua disposição; hoje se provincia da Bahia e por Goyaz, que para isso é que era
póde dizer aos directores do banco do Brasil: Estais em preciso ir o negocio ás commissões...
posição de restabelecer o valor das notas do thesouro

O SR. D. MANUEL: – Para que?

naquelle ponto em que o thesouro vos entregou, quando

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Porque são

creou o estabelecimento.

precisas algumas medidas. Parece que os nobres
senadores não querem procurar os meios ordinarios,
regulares,
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O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Porque

talvez... (não sei si o querem) mas o resultado da medida não ha de fazer isso?
podia ser uma grande censura ao ministro da fazenda,

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O banco sabe

uma grande accusação e censura ao banco do Brasil, uma muito bem que, tractado como tem sido pelo thesouro não
discussão irritante a este respeito, e o resultado nenhum, deve contribuir para que o thesouro esteja perdendo com
porque tambem se esforçariam para que não houvesse essa differença de cambio.

(O Sr. Visconde de Itaborahy dá um aparte.)

votação.
O SR. D. MANUEL: – Apoiado, é verdade.

O SR. D. MANUEL: – E o thesouro não é o paiz.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ora, pergunto

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' o que ia

eu que interesse, que vantagens traria esse expediente? dizer.
ha necessidade de o tomarmos?

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Tiram

Senhores, eu dizia hontem, e o nobre senador pela as palavras da boca do nobre ministro...
provincia da Bahia parece que se riu um pouco desta

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quando o

novidade; eu dizia: «Para o thesouro o cambio está ao thesouro perde um, dous ou tres por cento em suas
par»; e como o nobre senador tomou isto como uma despesas, é o publico quem os paga em novos impostos;
grande novidade, queria que eu logo a explicasse, e ainda porconsequencia, não são sinão os interesses publicos
hoje está admiradissimo de que eu o podesse dizer. Ora, é que eu estou promovendo nos interesses do thesouro.
a cousa mais simples do mundo.

Mas, eu dizia: porque é que o banco do Brasil

O thesouro, tendo qualquer negociação de cambio, recusará dar 30, 40 ou 50 contos réis que o thesouro
ou há de fazer a 27, ou ha de mandar buscar ouro ao possa precisar cada mez? Por ora não precisa, porque,
banco do Brasil. Isto é tão natural que o nobre senador como já disse, tem algum ouro mas póde precisar, e, de
pelo Rio de Janeiro, que entende bem estas questões, certo que o banco não se negará a dar-lhe em troco de
certamente não póde estranhar; e digo mais a S. Ex. já o suas notas.
comecei. V. Ex. sabe que o thesouro faz algumas

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo é tão

despesas pouco consideraveis (mas não é o avultado da portador como qualquer particular.
quantia, é o principio, faz algumas despesas no Rio da

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Minha resposta,

Prata; estas despesas são feitas lá, e saca-se sobre o si os nobres senadores quizessem, poderião ter visto nas
thesouro para serem pagas aqui em metaes.

minhas

palavras

anteriores,

porque

eu

já

estive

Si o thesouro continuasse a pagar essa quantia em demonstrando que o banco se acha hoje na posição de
notas do banco, fazendo o calculo do cambio como tem poder trocar suas notas em ouro, ou, quando o prefira,
feito até agora, porque eu não queria tomar de fórma póde dar saques aos particulares, com o que ha de subir o
alguma providencias que embaraçasse o banco do Brasil, cambio a 27, e ninguem terá precisão de metaes, ficando o
algumas que vou tomando agora ainda não são para banco justificado si o não der, e sómente trocar suas notas
embaraçal-o, são para coadjuva-lo; eu que sou tido por nas do thesouro.
contrario ao banco do Brasil e opposto áquelles que se

Creio que o nobre senador pelo Rio de Janeiro não

reputam seus amigos, tomo sempre providencias em é quem me póde perguntar que medidas coercitivas
sentido de apoiar o banco, de concordar com elle, mas não empregaria eu si o banco recusasse dar ouro.
de o accusar e menos ainda de o embaraçar, porque,

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não

digamol-o muito claramente, os embaraços não seriam pergunto.
para os directores, seriam para a praça, seriam para todos
aquelles que negociam com o banco.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' exacto; não
me podia perguntar, porque V. Ex. já me disse que o

Porém a questão é esta: ha pequenas despesas no governo não tem meio nenhum de obrigar o banco a isso.
Rio da Prata, dalli vem letras sobre o thesouro, e no dia em

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Tem os

que essas letras houverem de ser pagas no thesouro, eu já mesmos meios que qualquer particular.

declarei que, ou se hão de pagar em ouro, emquanto o

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O meio que se

thesouro tiver ouro e prata, que tem alguma, ou desde que suggeriu, a liquidação do banco, seria tão pouco razoavel,
faltar ha de mandar buscal-o ao banco, para que não como tambem se disse, que é preciso recorrer aos outros
continue a recahir sobre o thesouro a perda causada pela menos perigosos em suas consequencias.
depreciação das notas do banco.

Aqui está pois a situação actual tal qual ella se

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E si o banco desenha no paiz: progresso das rendas, com grandes
em vez de metal der notas do governo?

saldos em favor do thesouro, cambio subindo ou devendo

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ellas voltariam subir ao par, banco habilitado por esforços seus e do
outra vez.

governo para restabelecer aos seus bilhetes e ás notas do

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E o thesouro o valor da lei de 11 de setembro de 1846,
dinheiro do emprestimo que já lhe está no papo?

situação portanto a mais desejavel que é possivel, em

O SR. MINISTRO DA FAZENDA (ao Sr. Visconde virtude da qual eu, em logar de medidas que podessem ter
de Itaborahy): – V. Ex. tem as vezes certa presciencia que qualquer viso de coacção deixo ao banco o considerar os
me... Mas o banco não ha de recusar ouro ao thesouro.

seus verdadeiros interesses, e dar as providencias

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – A V. Ex. ha necessarias para restabelecer o valor das notas do
de dar ouro, e aos particulares papel?
O SR. PRESIDENTE: – Attenção.

thesouro, com que fica restabelecido o valor de suas
proprias notas.
E' verdade que com o cambio a 26, como está, já
não ha essa grande differença de outr'ora, mas
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mesmo a differença que resta o publico tem direito a que o vieram tambem algum tanto mais consideraveis com a
banco não deixe persistir.

colonisação e obras publicas, porque o nobre senador ha

Entretanto, senhores, uma folha de hoje dizia: «O de estar vendo a continuada chegada de colonos para o
governo tomou da companhia da estrada de ferro 200,000 paiz, ha de estar vendo que essa necessidade publica de
L. a 26, e o banco tomou 400,000 L. tambem a 26.» Eu primeira evidencia tem sido consultada pelo nobre
não posso deixar de dizer algumas palavras sobre este presidente do concelho ministro do imperio; tem vindo
facto; não posso deixar de trazel-o ao conhecimento do colonos e se tem gasto muito dinheiro.
senado.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esse dinheiro

O senado sabe que, não obstante a feliz lembrança tambem é pago lá?
que o ministro da fazenda teve de remetter para Londres
800 a 900,000 L...

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Alguma parte
delle.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Feliz
lembrança!
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Oh! V. Ex. a

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ou uma grande
parte?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. póde

chamará desgraçada? Quando eu digo que V. Ex. está informar-se, e saberá que até de obras se mandaram
sempre prompto para contestar tudo quanto eu profiro ou pagar despesas em Londres, e que ha muitas outras
faço, e o digo com sentimento, porque eu desejaria que despesas; de sorte que o dinheiro não me podia sobrar
alguma cousa que fizesse podesse parecer bom a V. Ex.; além do anno financeiro, nem era conveniente que o
alguma cousa, por pouco que fôsse.

ministro da fazenda tivesse em Londres dinheiro para além

V. Ex. sabe que o costume do thesouro era fazer do anno financeiro.
remessas para Londres regularmente todos os mezes;

O resultado foi que eu, não podendo tomar letras na

mas não era adiantamento; tinha lá apenas alguns praça de novembro em diante, para não augmentar a
pequenos saldos, mas eram sempre muito pequenos. Ora, pressão, devia no fim do anno financeiro ter falta de meios
si o ministro da fazenda, assim como remetteu antes de em Londres, sendo-me preciso ter em vista servir-me de
novembro as 800 ou 900,000 libras, tivesse deixado para parte do emprestimo que se ia contractar em Londres, para
remetter metade ou mais da metade, porque faltavam o que tinha disposto as providencias necessarias.
novembro e dezembro, isto é, 2 mezes do semestre, os 6

Realizado o emprestimo, aconteceu que havia em

mezes do outro, o que vem a ser 8 mezes; si em logar de Londres um pequeno deficit no fim de junho, e que para as
remetter 900,000 libras, tivesse remettido 400,000 libras e despesas de julho se precisaria de fundos; e a directoria
deixado as 500,000 libras para remetter de novembro em da estrada de ferro, tendo pelo paquete de julho noticias
diante, teria feito o seu dever, segundo a practica anterior; da realização do emprestimo, exigiu pelo dinheiro que o
mas não tinha tido feliz lembrança; tinha seguido os governo precisasse o juro daquella occasião, dizendo que
antecedentes, mas não tinha tido uma feliz inspiração. Ora, por esse paquete de julho podia ella sacar a 26 sobre as 3
é desta feliz inspiração que estou fallando agora, porque entradas de junho, agosto e outubro.
de facto ella pôz o thesouro em situação muito vantajosa.

Si em logar do cambio de 26 a directoria, para não

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando V Ex. ganhar com o thesouro, que não ganha com ella, se
entrou para o ministerio, quanto achou em Londres?

contenta se com o cambio de 27, ou com o do dia em que

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O dinheiro o thesouro se servisse dos seus fundos em Londres, este
preciso para o pagamento sómente de...

(Ha differentes apartes.)
O SR. PRESIDENTE: – Peço aos nobres senadores
que não interrompam a discussão com apartes.
O SR. DANTAS: – Esclarecem a materia, Sr.
presidente.

em logar de 200,000 libras tomaria 300 ou mesmo
400,000. A 26 tomou só 200,000 libras, que ha de realizar.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Das que hão
de entrar em dezembro?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não; das de
outubro, e talvez parte das anteriores. As entradas de

O SR. PRESIDENTE: – Perturbam a discussão.

dezembro são todas para o banco do Brasil, e parte da

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Muita gente, terceira é também para elle, que tomou 475,000 libras.
lendo no relatorio as palavras – fim do anno – julgou que

Devo prevenir desde já uma observação que me

se tractava do mez de dezembro, quando o relatorio se podem fazer: «Então o thesouro sempre perde na
referia ao fim do anno financeiro, que é junho. Eu entrei em differença de 26 para 27 nessas 200,000 libras.» Porém eu
maio, e vendo que apenas havia dinheiro em Londres para direi que o thesouro ganhou; porque, a não ser este
as despesas que se não podiam espaçar, faltando ainda recurso, teria sido obrigado a tomar letras desde antes, e
umas 32,000 L. para as de outubro cujas remessas era as teria tomado a 24, 23, e quem sabe si a 20, em razão
tempo de apressar, tomei logo 50,000 L., e fui apressando da sua concurrencia.
as remessas, de sorte que antes de novembro tinha em

(O Sr. visconde de Itaborahy dá um aparte.)

Londres credito aberto consideravel que o senado sabe. Si

Quem garantiria a 26, si elle fôsse sacador e

puro; hoje que destes adiantamentos eu tivesse deixada tomador?
de ferro, e ter depois 2/3 partes das quantias que faltavam,

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Teria feito o

teria seguido os precedentes, mas não tinha uma feliz que alguns particulares fizeram.
inspiração.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Deixemos esta

Mas as despesas tornaram-se consideraveis; veiu o questão para quando V. Ex. quizer, vamos á outra. O
armamento naval e terrestre, veiu o movimento de forças cambio teria baixado, teria sido preciso garantir muito
dentro do Imperio, e para tudo isto despesas deviam ser mais; e, comtudo, V. Ex. tem razão, visto que
feitas, como foram, em Londres. Gastos
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para occorrer a qualquer necessidade eu tomei em março ao par; a directoria quiz que fôsse ao cambio do dia, e o
50,000 libras esterlinas a 26; é bom que V. Ex. saiba nobre senador sabe que eu não podia em um contracto
destas cousas.

impôr a minha opinião e interesses do thesouro aos do

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não, sei, outro contractante.
ouço agora.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Podia

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ora! Eu por me impôr a lei.
persuadir que V. Ex. sabe de tudo, não lhe tenho feito o

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Só podia impôr

offerecimento de lhe pôr patente tudo quanto se passa no demorando o contracto do emprestimo, e demorando
thesouro.

porconsequencia o allivio da praça.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Até tenho

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – São

necessidade de pedir algumas informações do thesouro, e bellezas do banco...
não as tenho pedido para se me não attribuir a intenção de
atrapalhar: si m’as quizer dar em particular...

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Isso é outra,
cousa; até ahi não vai a minha defesa do banco; o nobre

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Com muito senador pela Bahia é que se vai encarregar de mostrar
prazer, e não farei sinão retribuir o que V. Ex. fez em outro que o banco não está obrigado a restabelecer o valor das
tempo, quando eu estava em opposição, e V. Ex. me notas.
mandava de vez em quando um balancete.

De minha parte, a resumindo-me, direi que o banco

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Si V. Ex. me está preparado para fazer elevar o valor das notas do
quizesse

pagar

na

mesma

moeda,

eu

lhe

ficaria thesouro publico ao par, a 27, assim como o valor das

agradecido.

suas notas, para o que está na melhor posição possivel;

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nesta e até em tem uma emissão reduzida, tem um fundo disponivel de
moeda mais forte, si V. Ex. quizer.

mais de 8,000,000$ em ouro, tem o emprestimo de uma

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Estimarei quantia consideravel que tomou á estrada de ferro, tem
servir-me do generoso offerecimento de V. Ex.

aberto em Londres um credito de 450,000 libras, e póde

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ora, quem desde já fazer ao publico o mesmo que fará ao thesouro,
saccou ultimamente a 26 foi o banco do Brasil, com o qual isto é, restabelecer o par de 27 para as suas notas e as do
a estrada de ferro fez um grande negocio, porque, estando thesouro.
o cambio a 26 1/2 e devendo subir...

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E

(O Sr. Visconde de Itaborahy dá um aparte.)

augmentar o juro mais 2%.

Antes da noticia desta operação do banco estava a

Esta discussão fica adiada pela hora.

26 1/2.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Então

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

desceu.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não se

REFORMA JUDICIARIA.

sustentaram as pequenas operações a 26 1/2, que se
tinham feito no intervallo entre o paquete de julho e de
agosto...

Continúa a discussão, adiada na sessão de 2 do
corrente mez, do art. 1º da proposição da camara dos

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Devido á deputados sobre a administração da justiça, com a
prudencia de V. Ex...
O

SR.

MINISTRO

emenda do Sr. Vasconcellos, apoiada em 13 de julho
DA

FAZENDA:

–

...em proximo passado.

consequencia de operação que, si eu tivesse influencia

O SR. VERGUEIRO: – Sr. presidente, a materia é

sobre o banco, elle não teria realizado: si V. Ex. quer, eu tão importante que não posso dispensar-me de exprimir
explico. Digo que, si a minha opinião prevalecesse no minha opinião a seu respeito, ainda que não possa seguir
banco, elle não tomava as 475,000 libras da estrada de a discussão nem responder a apartes por não ouvil-os, e

ferro ao cambio de 26, e sim ao cambio de 26 1/2; não nem mesmo os discursos, que só depois de impressos é
daria 82 contos de réis de ganho á estrada de ferro; mas que chegam ao meu conhecimento.
nisso eu não podia ter parte nenhuma; o banco é quem

Rogo a V. Ex. me permitta que eu, seguindo o

sabe melhor as suas circumstancias e dirige os seus exemplo dos oradores que me precederam, diga alguma
negocios. Creio que V. Ex. não approva a opinião de que cousa em geral a respeito da materia em discussão, pois o
eu podia dirigir o banco até nessa operação: eu quizera artigo é tão restricto que, para se comprehender, é
ouvir a opinião de V. Ex.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Já tenho
enunciado mais de uma vez.

necessario dizer alguma cousa mais.
O projecto que se discute é de summa importancia;
é o segundo acto legislativo influido pela conciliação. O

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ que minha primeiro, posto que fôsse muito interessante; parece-me
memoria não a conserva.

que ainda está abaixo deste que, não só é interessante,

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O como é de necessidade absoluta para tirar uma nodoa que
governo podia bem tomal-as a 27.

existe na nossa legislação; porque tende a alterar as

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O governo não disposições da lei de 3 de dezembro de 1841, lei que com
podia ir contra um contracto. No que se fez para o muita razão mereceu o titulo de machina infernal para
emprestimo da estrada de ferro, a condição que propuz foi eleições.
que o governo tomaria a si o dinheiro que quizesse

E na verdade esta lei abriu uma brecha na base
essencial da constituição, que é a divisão dos poderes; e
por esta brecha entraram os ministros, os presidentes de
provincia, e esses milhares de delegados, subdelegados,
juizes municipaes, e seis suplentes de cada um, auxiliados
pelos permanentes e
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pela guarda nacional depois de militarisada; e tudo para porém é um principio imaginario que não se póde applicar
fazer camaras unanimes! E o resultado foi seguro sem para um paiz onde, como no nosso, a população está tão
duvida nenhuma.
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado.

espalhada; este principio só pode ser applicado para as
grandes cidades.

O SR. VERGUEIRO: – Ora, me parece que uma lei

Ora, si formos escolher entre a commodidade e a

destas não deve continuar a existir. Eu iria mais adiante; certeza dos juizes, não sei o que será melhor: que haja
eu não proporia que se fizesse modificações nesta lei, eu mais algum incommodo da parte desses juizes, ou que
quizera que fôsse revogada completamente e trancada em haja certeza dos juizes? Eu digo que devemos antes
todos os registros publicos, para que não ficasse este sacrificar essa commodidade, ou então acabemos com os
escandalo para o futuro. Mas emfim apresenta-se uma jurados.

Mas

isto

não

podemos

fazer,

porque

a

modificação dessa lei, eu hei de sem duvida votar por essa constituição delega o poder judiciario a juizes e a jurados.
modificação.

Ora, si a instituição do jury ha de existir, segue-se

Lendo os discursos que têm havido a este respeito, que o incommodo proveniente da disseminação da
me parecem mais uma divagação, do que uma illustração população deve ser supportado; o contrario é dar uma
da materia; vejo que nesses discursos ha um certo certeza de juizes, de maneira que qualquer influencia, que
melindre, um certo respeito á esta lei denominada como já haja no logar, e que tenha alguma preponderancia, póde
disse; machina infernal. Dizia um nobre orador que assegurar absolvição a um réo, ou fazer tambem o
receiava que a victoria offendesse os principios que contrario.
declaram esta lei: admirou-me isto! Pois havemos de

Tenho-me já declarado a respeito da materia. Voto

receiar offender uma lei que ataca a constituição em sua pela emenda do Sr. ministro da justiça.
essencia, em sua base? Eu não esperava que isto se
proferisse no senado, mas em fim proferiu-se!

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente, não sei o que V. Ex. quer que eu diga sobre a

Não direi mais nada a este respeito, porque parece lei que se discute. Desejando fazer um discurso que
que está na intuição de todos o que acabo de dizer e que é satisfaça a minha consciência e a gravidade do projecto de
bastante para justificar a minha proposição, de que esta lei 1854, e da emenda, não sei verdadeiramente por onde hei
deve ser revogada e trancada nos registros publicos; mas de começar. Duvido que faça um discurso seguido; duvido
emfim sigo a marcha que se adoptar, comtanto que no que
decurso della se salve esta iniquidade.

ligue

muito

bem

as

idéas

que

devo

emittir

relativamente a tudo quanto se tem dito na casa. Tenho

Agora, pelo que diz respeito ao artigo em obrigação de tomar em consideração os discursos do
discussão, parece-me que se tracta de escolher entre duas nobre ministro da justiça, para fundamentar a razão por
proposições que se fundam em principios oppostos.
A lei que se pretende alterar dispõe que se forme

que voto contra o artigo.
Senhores, na qualidade de conselheiro de Estado,

um concelho de jury em todos os termos onde houver 50 eu deveria tambem entrar em explicações relativamente ao
jurados. Senhores, por este modo não haverá termo procedimento

que

tivemos

quando

consultados

nenhum onde não haja um concelho de jurados, porque particularmente pelo nobre ministro da justiça; mas creio
não ha termo nenhum onde não se possa encontrar 50 que S. Ex. no seu ultimo discurso exprimiu-se por tal fórma
pessoas para jurados. Isto salta aos olhos, não é que dispensa completamente de minha parte qualquer
necessario experiencia, e eu já provei na occasião em que facto que tenha de expôr ao conhecimento do senado. O
se discutiu esta lei, razão por que propuz um numero muito senado creio que ficou certo que eu, approvando alguns
maior. Por toda a parte teremos um concelho de jurados, si artigos, desapprovei outros, e em geral fui de opinião que o
não se applicar remedios extraordinarios.

conjuncto do projecto do nobre ministro não satisfazia as

Um presidente de provincia, reconhecendo este necessidades urgentissimas do paiz. Verificado este facto,
defeito, quiz por si emendal-o ordenou ao juiz de direito creio que não é necessario offerecer á consideração do
que, na revisão da lista dos jurados de dois municipios de senado o parecer ou o modo por que exprimi minha

que tenho conhecimento, diminuisse o numero dos jurados opinião perfunctoriamente sobre o projecto do nobre
de maneira tal que, nem reunidos os termos, podesse ministro da justiça.
haver concelho de jury.

Senhores, si eu só tomar em consideração os

O juiz de direito combinou-se com o promotor principios proferidos na casa pelo nobre ministro na
publico, e claramente foram rejeitando pessoas muito sustentação de seu projecto, não poderei deixar de votar
capazes de exercer as funcções de jurados; até que o com o nobre ministro; nem mais lucidos, nem mais
presidente da camara chegou a dizer: «Nesse caso eu illustrados, em uma palavra, nem mais proprios para se
tambem devo ser excluido, porque não sou melhor do que conseguir o fim. Mas a difficuldade toda que eu encontro é
esses que se estão rejeitando.» Porém o juiz de direito poder achar accôrdo entre os excellentes principios
respondeu que estava combinado com o promotor, que professados pelo nobre ministro e as conclusões tiradas
haviam de vencer, e elle presidente da camara que por S. Ex.; as conclusões do nobre ministro é que não me
votasse lá como quizesse.

parecem dentro dos seus principios; porque, quando avalia

Trago isto para mostrar que era escandalosa a a necessidade de garantir a defesa dos réos, de garantir
certeza dos juizes que occasiona este numero tão limitado os direitos que elles têm e são consagrados nas leis e na
de jurados; fazia impressão em tanta gente, que levou constituição; quando S. Ex. pretende que se acabe o
esse presidente a commetter esse excesso, supposto que horroroso das prisões arbitrarias, que se acabe tambem
eu louve as suas intenções.

com essa mistura de policia com justiça criminal; quando

O que se tem allegado contra a emenda em S. Ex. acha que as multas não estão bem calculadas, que
discussão é a commodidade dos povos, o querer-se a é indispensavel que o sejam; quando S. Ex. encontra
justiça á porta do cidadão. E’ muito bello este principio,

absurdos no
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modo das prisões illegaes e por longo tempo; quando modo algum que o nobre ministro da justiça faça a respeito
reconhece a necessidade da liberdade de imprensa; da lei de 3 de dezembro aquillo que o nobre senador que
quando a chama – direito imprescriptivel – a respeito do me precedeu, respeitavel por todos os titulos, acaba de
qual a legislação de fórma nenhuma póde ser contraria; declarar ao senado, isto é, que esta lei seja trancada nos
quando

enthusiasticamente

proclama

a

necessidade registros publicos, para que della não reste nem a

constitucional do tribunal de jury; quando tudo isto tem sido memoria. Eu desejára que ella nunca existisse, mas hoje
expendido pelo nobre ministro da justiça, comparados os não posso concordar de fórma alguma com o que o nobre
principios de justiça universal com as conclusões do nobre senador por Minas Geraes acaba de expender.
ministro, pelo que respeita ás emendas offerecidas á
consideração

do

senado,

vemos

o

Senhores, eu creio que o que se diz relativamente á

contrario impunidade dos delictos, principal accusação que se faz

absolutamente.

aos jurados, não depende tanto dos jurados, como

Sr. presidente, eu não posso ser considerado depende da maneira como são feitos os processos e
parcial relativamente ao juizo desfavoravel que na casa se offerecidos á consideração dos tribunaes. Si acaso nós
tem feito sobre a lei de 3 de dezembro de 1841. Tenho já melhorassemos o modo por que as provas do crime são
por vezes declarado no senado que, si pertencesse ao investigadas, processadas e offerecidas á consideração
parlamento brasileiro na occasião em que se discutiu esta dos jurados, estou profundamente convencido que os
lei, eu votaria absolutamente contra ella; desejaria antes julgamentos haviam de ser diversos, a impunidade, sobre
que as cousas continuassem no estado em que se que tambem expenderei a minha opinião, desapparecerá,
achavam então do que que se fizesse uma lei que, no juizo e o paiz conseguirá um grande beneficio.
creio que de todos, foi e ainda hoje é considerada lei de

Antes porém de entrar no desenvolvimento, desta

occasião, lei propria daquella época, e portanto que não proposição, desejo lembrar ao senado que, para se poder
póde e não deve de fórma alguma ser vigente, quando as calcular hoje a impunidade de crimes, comparando-se os
circunstancias do paiz são completamente diversas.

julgamentos com aquelles que houveram anteriormente á

Não sendo eu portanto amigo, isto é, não sendo o existencia dos jurados, seria indispensavel que tivessemos
meu voto favoravel á lei de 3 de dezembro, desejando a uma boa estatistica daquella época para comparal-a com a
sua reforma, deveria sympathisar com o projecto do nobre estatistica de hoje.
ministro da justiça, si encontrasse nelle a reforma dessa

Mas, reflicta o senado que nessa época os jornaes

lei; mas voto contra o projecto, por isso que por elle não é periodicos não se occupavam com a declaração minuciosa
reformada a lei de 3 de dezembro de forma alguma, é um de tudo quanto perturbava a paz publica, de tudo quanto
verdadeiro laço que o nobre ministro prepara ao corpo offendia a segurança individual do cidadão, de tudo quanto
legislativo, para que, approvado elle, tenha o corpo era contrario á prosperidade; muito poucos destes casos
legislativo, em outra epoca, talvez bem proxima, de eram referidos nas folhas publicas, tinha-se delles
revogar não só a lei de 3 de dezembro, como as medidas porconsequencia

muito

pequeno

conhecimento

propostas pelo nobre ministro, o que sem duvida é de relativamente ao seu numero.
grande inconveniencia.

Hoje, porém, que acontece o contrario; hoje que se

Senhores, eu exijo a regra de dever-se obrar com manifestam todos os factos que perturbam, por assim
muita prudencia, quando se tracta de reformar a dizer, os direitos dos cidadãos, já pelo que diz respeito á
legislação, quer civil quer criminal, de um paiz, e mais sua segurança, já pelo que diz respeito á sua propriedade;
ainda a criminal do que a civil. Como já se disse na casa, hoje, digo, que todos esses actos são publicados com
esta lei tem 17 annos de existencia, tem de mais a mais extrema minuciosidade, nós temos uma estatistica que
criado habitos juridicos, estabelecido preceitos, com os chama a attenção de todos, e que parece provar que a
quaes o povo está até certo ponto acostumado; é preciso impunidade dos crimes era menor naquella época.
porconsequencia que a alteração que se fizer seja
extremamente prudente.

Eu quizera portanto que a este respeito fossemos
extremamente prudentes; que não accusassemos a época

A lei de 3 de dezembro estabeleceu um systema, actual, que não accusassemos o julgamento por jurados,
alterou completamente o que até então era seguido; si nós que se cuide de reformar e aperfeiçoar esta utilissima
hoje viermos seguir o mesmo systema da lei de 3 de instituição, que não se declama sómente contra o que os
dezembro, então não faremos reforma alguma. Para que, jurados em geral practicam, mas que nos lembremos do
portanto, tocar na lei de 3 de dezembro? Si, porém, o modo por que os juizes letrados, quando não existiam os
nobre ministro da justiça pretende alterar o systema da lei jurados, practicavam relativamente á punição dos crimes.
de 3 de dezembro, nessa hypothese é preciso que na O que fazia então, senhores, era horroroso: o que se
realidade o systema seja alterado, já pelo que diz respeito practica hoje póde dar idéa de alguma benevolencia da
á indagação das provas do crime, já pelo que diz respeito parte dos jurados; mas o que então se fazia indicava
á formação do processo do mesmo crime e seu muitas vezes o caracter da atrocidade e da parcialidade a
julgamento.
Não digo, nem pretendo que o nobre ministro da

mais extremada!
Ainda temos escriptos que provam o que acabo de

justiça estabeleça um systema novo, porque eu tambem dizer. Por isso reconheceu-se como um grande beneficio o
sou daquelles que pensam que a sciencia consiste menos artigo da lei fundamental do Estado que impõe a
em levantar principios novos do que em regular os antigos necessidade do julgamento dos jurados. Vejamos o modo
e garantir-lhes a acção. Não procuremos descobrir como poderemos melhorar esta instituição, certos de que é
principios novos, mas sim esforcemo-nos por consolidar os ella um grande beneficio, uma importante garantia de que
existentes, e dar-lhes uma acção mais regular e salutar; goza o paiz.
esta é a minha opinião.
Portanto, já vê o senado que eu não desejarei por

Sr. presidente, eu disse que, si ha impunidade, si
não ha regularidade no modo de proceder criminalmente
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em nosso paiz, isso provém mais da maneira como os a justiça da policia? Não teriamos o prazer de vêr que em
processos são feitos, do que de ineptidão, indifferença ou nosso paiz estava plantada uma instituição da qual havia
benignidade extrema dos tribunaes do jury. Vejamos si eu de resultar que aquelle que examina e procura as provas
posso provar esta proposição.

do crime não é justamente aquelle que ha de julgar o

Lendo nos escriptores francezes a historia do mesmo crime ou o que o ha de pronunciar?
processo criminal na França, encontrei em todos elles o

Na hypothese por mim supposta o juiz que

seguinte facto: que a impunidade desappareceu ou chegou pronuncia não têm nada com as provas do crime, não têm
a

ser

completamente

combatida,

desde

que

se nada com o processo; tendo diante de si um processo bem

estabeleceu o ministerio publico em mil seis centos e feito, as provas bem examinadas, uma inquirição bem
tantos. Desde então tem elle sido constantemente regulada, pergunto eu: este modo de proceder não traria
melhorado;

a

impunidade

tem

desapparecido;

a com esta instituição uma garantia contra a impunidade?

regularidade do processo tem ganho muito; em uma Sem duvida alguma. Entretando que o contrario disto é
palavra, o cidadão tem conseguido, na qualidade de réo, justamente o que tem occasionado, como disse, a
ver seus direitos reconhecidos, e a sociedade a prevenção irregularidade dos nossos processos.
possivel dos crimes com a punição delles.

Actualmente o que nós vemos, senhores? O chefe

Entre nós o que é que existe? Existe o chefe de de policia, o delegado, o subdelegado indagam as provas
policia que tem delegados e subdelegados, e existem os no

intuito

de

pronunciarem,

formam

o

seu

juizo

promotores publicos; a fallar a verdade, de ministerio relativamente ao crime, mas procuram as provas no
publico só temos os promotores, os quaes existem sem mesmo sentido; é elle por assim dizer o promotor publico,
nexo,

sem

systema,

sem

unidade

de

vistas,

e e ao mesmo tempo o juiz que tem de resolver a questão,

porconsequencia não podem elles, nem podemos nós que tem de sentenciar.
dizer que a indagação e exame das provas do crime se faz

Desta confusão não deve resultar gravissimos

no nosso paiz com todo o zelo que é indispensavel para inconvenientes? Verdadeiramente não se póde ver sem
que o juiz tenha uma base sobre que assente a sua terror, como disse M. Defermon por occasião da discussão
sentença. Si pois alterarmos o systema actual, si dermos do codigo do processo criminal em França, concentrada
mais nexo, mais actividade e mais regularidade a estes em uma só mão, a auctoridade e a acção da justiça, sendo
empregados publicos, elles desempenharão muito melhor um só e o mesmo o magistrado que indaga as provas do
as funcções de que se acham revestidos, e que são crime, fórma o processo, e dispõe da liberdade do
indispensaveis para se conseguir o fim que pretendemos.

individuo, mormente sendo esse magistrado amovivel, e de

Mas, dir-se-ha: «Ahi ha uma grande difficuldade, commissão do poder executivo! Resulta disso, Sr.
que é estabelecer no nosso paiz esta instituição.» Eu, presidente, é por isso que nós vemos com magoa e
senhores, não vejo a menor difficuldade, e exporei indignação essas classificações vergonhosas de crimes
francamente ao senado como procederia a este respeito. que ha tempos para cá tem apparecido em o nosso fôro
Nomearia um procurador geral para cada uma das criminal, classificações que induzem constantemente os
provincias, os quaes deveriam residir nas capitaes, e um juizes a negarem fiança em uns casos e a concederem em
para a côrte, devendo tambem residir nella. Este outros aliás da mesma natureza, porque está dentro do
procurador geral teria substitutos em todas as comarcas ou seu arbitrio o formarem os processos como querem,
em todos os termos da provincia, e nos termos que fossem classificarem
creados aqui no municipio neutro.

o

crime

como

entendem,

negando

porconsequecia ao réo a fiança, si classificam em crime

Estes substitutos estariam em contacto immediato que não a admitte, dirigindo-se na indagação das provas
uns com os outros, formariam uma especie de cadêa cujo por aquillo que é necessario para chegar á classificação
élo principal seria o procurador geral. Crearia o procurador que pretendem dar ao crime. Não é isto uma verdadeira
geral, revestido de todas as qualidades eminentes e anarchia, uma verdadeira desordem judiciaria e criminal?
necessarias para que tivesse a independencia precisa na Póde

haver,

senhores,

tyrannia

mais

revoltante

e

indagação dos crimes; seria um magistrado com bom vexatoria? Não se conseguirá remediar este grande mal
ordenado, seria um magistrado que duraria dum bene com a reforma que offereço á consideração do senado?

gesserit, para que não estivesse, por assim dizer,

Senhores, não haveria mesmo grande alteração,

dependente da vontade do ministerio, do que não haveria grande reforma. Já hoje temos os chefes de policia, os
inconveniente algum, porque, desde que esse magistrado outros empregados policiaes e os promotores publicos;
faltasse ao seu dever, podia ser processado e demittido. mudados os nomes, distribuidas as funcções, dando-se a
Ou si se não quizesse tanto, esse magistrado podia ser estes maior acção, maior nexo, maior regularidade; dandonomeado por quatro annos, por exemplo, podia ser se mais estabilidade; mais unidade e ao mesmo tempo
reconduzido; e, si o fôsse por tres vezes, isto é, tendo elle independencia

áquelles

que

tem

de

as

exercitar,

servido por doze annos, teria a carta de concelho e direito constituindo o ministerio publico, ouvindo o seu chefe, e
a uma aposentação com taes e taes vantagens. Os seus seus substitutos, obrigados estes a terem com aquelle o
substitutos teriam egual direito, guardada a devida nexo necessario para se tornar unico o pensamento destes
proporção, attendendo-se á escala em que se acham funccionarios que têm a seu cargo o exame das provas
collocados em relação ao seu chefe, o procurador geral.
Isto posto, Sr. presidente, pergunto eu: não seria

dos crimes, nós conseguiremos este fim.
Accrescentarei, senhores, que, fazendo-se esta

uma importantissima reforma feita no nosso codigo do reforma, não se faz uma reforma que não esteja nos
processo?

Não

se

poderia

contar

com

processos habitos do paiz, que venha contrariar todas as disposições

regulares, com uma indagação das provas do crime policiaes e criminaes estabelecidas em nossas leis, de que
minuciosamente

feita?

Sem

duvida

alguma.

Não não haja necessidade; não, senhores,

consegueriamos nós por este meio dividir absolutamente
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consegue-se o fim sem se alterar sobremodo o systema este fim; e que necessariamente se deve fazer uma
existente.

classificação clara, bem precisa, em harmonia com o que

Conseguimos de mais a mais uma vantagem, Sr. acabo de dizer dos crimes; e, porconsequencia, a
presidente, e vem a ser que, feita essa reforma, não está alteração do nosso codigo penal é indispensavel para que
ella no caso de ser do numero daquellas que em outra se saiba bem o que é crime policial, qual é a pena que
qualquer reforma subsequente e complementar tenha de compete, e no codigo do processo qual o juiz competente.
ser alterada ou abolida; é daquellas reformas que, uma vez

Senhores, ha na Inglaterra uma instituição de uma

feitas, têm de continuar, têm de perpetuar-se no paiz, importancia extraordinaria e de que os estrangeiros fazem
melhorada, aperfeiçoada, segundo os principios com que a pouco apreço, é a do juiz de paz. O juiz de paz na
jurisprudencia criminal se vai sempre enriquecendo. Inglaterra não é um juiz de paz filho de partidos, filho de
Entretanto que a mór parte das reformas do projecto do votações anomalas ou irregulares, mas é um magistrado
nobre ministro da justiça são de natureza tal que, quando nomeado pela corôa e ordinariamente é o homem mais
se tomar em bem fundada consideração a lei de 3 de notavel da sua freguezia, cuja posição social lhe dá um
dezembro, têm de ser alteradas; e, sinão, peço ao senado prestigio extraordinario.
que preste sua attenção a todos os artigos offerecidos pelo

Só a sua posição social é sufficiente para que

nobre ministro da justiça, e veja si todos elles não mereça o respeito de seu districto ou freguezia, além da
participam mais ou menos do estado em que o nobre nomeação do governo; e dura tanto tempo, quanto elle
ministro da justiça suppõe o paiz actualmente; e por isso bem exerce o emprego.
elle altera a lei somente naquelle sentido; altera a lei hoje

Si nós podessemos alterar a maneira por que os

para amanhan tornar outra vez a alteral-a; sendo assim, juizes de paz são nomeados no nosso paiz, si nós
melhor é que continue a lei de 3 de dezembro.

entendessemos que os juizes de paz devem ser nomeados

Que continue si ella é uma lei que deve vigorar em pela corôa, como necessariamente não havia de nomearum paiz civilisado, si está conforme com a constituição do se sinão o homem mais notavel, nós veriamos que não só
Imperio, si não alterou principios fundamentaes do regimen esses magistrados preencheriam bem as funcções de
constitucional que juramos; então que continue, porque juizes pelo que diz respeito aos crimes policiaes, como
tem já a seu favor 17 annos de existencia. Si porém o tambem conseguiriamos que as nossas conciliações
nobre ministro reconhece que houve infracção, violação de civilmente intentadas não perdessem o prestigio que têm
alguns dos artigos da constituição; si por meio desta lei perdido; teriam continuado a ter prestigio como tiveram nos
não póde o cidadão conseguir, nem as garantias de que primeiros tempos; hoje seriam respeitadas pela mesma
precise como réo, nem as garantias de que precise como forma como o foram então, e produziriam effeitos muito
auctor; si a impunidade não é combatida fortemente por salutares.
essa lei, neste caso devemos reformal-a de maneira que

Mas, senhores, o que acontece? Os juizes de paz

não seja a reforma tal que daqui a dois annos venha o são nomeados como o senado sabe; o prestigio com essas
mesmo nobre ministro da justiça propôr a reforma daquillo nomeações não se adquire; desconfiados de si proprios,
que elle hoje apresenta como util, como necessario á não têm a força moral para satisfazerem emprego tão
administração da justiça criminal.

importante.

Demais, Sr. presidente, a reforma proposta pelo
nobre

ministro

da

justiça

é

vasta,

quero

dizer,

(Ha um aparte.)
Diz muito bem o nobre senador pela provincia das

comprehende muitos artigos. Eu desejaria, si o nobre Alagôas; vêm-se elles na necessidade de ganhar com a
ministro conviesse, que se fizesse a reforma que acabo de violencia aquillo que lhes falta naturalmente, isto é, pelas
dizer, isto é, que se estabelecesse este anno o ministerio suas posições, pelas suas virtudes civicas, e assim por
publico, porque assim ficava dividida a policia da justiça, e diante.
o mais seria feito no anno ou annos futuros.

Assim, o juiz de paz actual não poderia na realidade

Sr. presidente, com o que acabo de dizer não continuar a preencher todas as attribuições que o codigo

pense o senado que quero tirar o processo e julgamento do processo lhe deu, creio eu que no art. 12 e seus
dos crimes policiaes das auctoridades policiaes.

paragraphos; era preciso uma alteração; mas esta não se

Eu me conformo com a opinião na casa já proferida, devêra ter feito por aquella fórma, melhor seria tel-a feito
de que é indispensavel que os crimes policiaes sejam em relação ao modo de constituir os juizes de paz, então
julgados, não só com a maior promptidão, como pelas seriam elles os magistrados que julgassem dos crimes
auctoridades locaes; por outros termos, quero que cada policiaes, ter-se-hia conseguido um grande beneficio sem
districto, cada freguezia, si fôr isto possivel, tenha um juiz alteração alguma da constituição, quero dizer, sem a
que conheça desses crimes.

confusão da policia com a justiça, sem a violação da

E' escusado expender ao senado razões para constituição pelo que diz respeito a juizes inteiramente
fundamentar esta opinião; é ella de tal natureza, e tão amoviveis, quando ella não quer sinão juizes perpetuos.
inconcussa, tão evidente que todos nós estamos de
accôrdo, e desejamos que isso tenha logar.

Começando nós, Sr. presidente, por esta fórma a
emendar o codigo do processo, a reformar a lei de 3 de

UMA VOZ: – E' preciso a alteração do codigo penal. dezembro, creio que nos poderiamos muito bem contentar
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A este anno com essa reforma sem tocarmos no jury que
minha opinião portanto seria que se creasse essa para mim é a arca santa!
auctoridade, que o nosso codigo do processo fôsse

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Nem eu altero

reformado no sentido em que acabo de exprimir-me, para cousa alguma a respeito do jury.
se conseguir

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu, Sr.
presidente, não posso ir inteiramente de accôrdo
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com a proposição agora proferida pelo nobre ministro é que, sempre que é necessario, andam para traz e
da justiça no aparte que me deu. A intenção de V. Ex. para

diante,

com

a

mesma

facilidade

param,

sem duvida não é alterar a instituição, mas pelo modo proseguem, correm, marcham devagar, e andam
que V. Ex. entende reformal-a, V. Ex. altera muito a segundo é util; mas essa sciencia eu não conheço, e
sua existencia.
O SR. VISCONDE

DE

ITABORAHY:

Compromette a existencia.

portanto tenho medo do projecto de 1854, não
– tractando pois delle, porque está para ser discutido e
não tem estado em discussão.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si nisso ha

apoiado.

inconveniente, foi da commissão.

E' verdade, compromette a existencia do jury.

Foi um voto e voto dubio, litigioso (rindo-se) que fez

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

Senhores, o nobre ministro da justiça deve que apparecesse esta anomalia pela primeira vez no

fazer-me justiça e a todos os nossos collegas que nosso parlamento. Mas convenhamos que elle tem
têm tomado parte na discussão. Entendemos que este um systema.
objecto não é politico, no sentido em que os partidos

Senhores, examinemos pelo que diz respeito

resulte a maior vantagem para o paiz, que o Sr.

Sr. presidente, si o Sr. ministro me der licença,

tomam esta palavra; nós todos queremos que delle ao artigo em discussão o que é que deve acontecer.

ministro tenha delle a maior gloria que fôr possivel: lerei somente um paragrapho do parecer que dei
que o réo convicto seja punido, mas que o seja sobre elle.
depois de convicto; que o innocente seja livre, que a
pena

nunca

estabelecido...

vá

além

daquillo

que

a

lei

Sr. presidente, o artigo que está em discussão

tem não

póde

ser

discutido

só

por

si,

é

mister

compararmos a sua disposição com os que lhe são

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E que correlativos.

Elevar o numero dos jurados a 100 para poder

o réo não esteja muito tempo preso.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – haver tribunal de jurados, parece á primeira vista que

...e que a prisão, sendo uma pena, não seja imposta a é um beneficio, como pareceu ao nobre senador que

arbitrio do juiz que dirige o processo, porque elle me precedeu, o qual não comprehendeu bem o
viria a ser o arbitrio desta pena, si acaso podesse ter alcance do artigo.
o réo preso, e o que é ainda maior violencia,
incommunicavel pelo tempo que bem lhe parecer.
Todas

essas

reformas

são

uteis,

Disse o nobre senador: «E' um dos principios

em que se basêa a instituição do jury, a incerteza de

são juizes; pela lei de 3 de dezembro bastam 50; 100

necessarias; mas é preciso que o sejam na realidade e estabelecem maior incerteza, porconsequencia mais
não apparentemente, como estabelece o projecto, e se conforma esta disposição com o principio em que

que sejam sobretudo de accôrdo com o que não é se funda a instituição do jury.» Dito isto assim, não

reformado. Note o nobre ministro, si alterar somente ha duvida, não ha um nobre senador que não
uma parte, é o mesmo que aconteceria si em uma concorde em que, determinando-se na lei de 3 de
machina complicada se quebrasse uma mola das dezembro

que

50

jurados

bastam

para

haver

principaes e fôsse ella concertada de modo tal que concelho em qualquer termo, não se satisfez tanto
não ficasse mais em harmonia com as outras: a aquelle principio como o artigo que ora se discute.
machina em tal estado, senhores, mal poderia então Mas note-se que com aquella disposição não se quiz
trabalhar e prestar o serviço desejado.

obstar o caso em que se tenham qualificado 100 ou

E' preciso que o nobre ministro se convença de 200, 300 ou 400 jurados; a lei sómente quiz,

que muitos dos artigos da sua reforma atacam o reconhecendo a necessidade de ter cada termo o seu
systema actualmente existente sem o melhorar, concelho de jurados, o que é um principio sem

porque as outras molas continuam a ser as mesmas, duvida alguma constitucional e essencial do systema
e é tudo o mesmo.

No projecto de 1854, e que tambem está em

representativo, facilitar sua reunião.

Si nós podessemos, attento o estado actual do

discussão, não sei como, V. Ex., Sr. presidente, é que paiz, dar com certeza um tribunal de jurados a cada

o sabe; a fallar a verdade, para mim este facto é um um dos termos, e esses tribunaes podessem ser
sonho.

organisados com a qualificação minima de 100

O SR. MIRANDA: – Está em discussão jurados, para desse modo se obter maior incerteza de

honoraria.
juizes, obrariamos mal, si obrassemos o contrario.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Deixariamos de fazer um grande beneficio ao paiz,
O projecto de 1854, dizia eu, tem um systema, sem duvida não consultariamos as vistas da
embora com elle o senador que tem agora a honra de constituição, quando estabeleceu esse meio de julgar
dirigir-se ao senado não possa de forma alguma criminalmente. Mas, sendo impossivel conseguir a
concordar.
classificação de um grande numero de jurados,

Esse systema levaria o Brasil a 20 annos atraz, havendo difficuldade de obter talvez mais de 50 em
sinão mais longe, o que sem duvida é tão perigoso muitos dos termos, devendo existir ao mesmo tempo
como o é sempre, e V. Ex. o sabe, andar de costas.
UMA VOZ: – Como os diplomatas...

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

em cada termo um tribunal de jurados, o que fez a lei
de 3 de dezembro?

Diminuiu o numero dos que são necessarios
Só os diplomatas é que sabem fazer isso, mas nós para a existencia de um tribunal de jurados: assim
que não somos diplomatas...
que, a lei de 3 de dezembro foi mais liberal do que o
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Nós... ha artigo do nobre ministro da justiça, si é que o artigo
muita gente que sabe andar para traz quando é do nobre ministro deve ser, como creio, examinado,
preciso.
attendendo-se ao estado de população do nosso
O SR. JOBIM: – E' em toda a parte, não é só paiz.
entre nós.

Será certo que em todos os termos se póde
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – qualificar
Os diplomatas
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100 jurados? Decididamente, não. O nobre ministro da resultar, o que me tem feito crer que ha algum motivo
justiça no seu segundo discurso, respondendo, não sei si occulto que eu não posso conceber. O defeito é meu,
foi a um aparte, disse que os mappas offerecidos á porque, si não fôra meu, estou convencido que já teria
consideração da assembléa geral no relatorio de S. Ex. dado com esse motivo.
provam o contrario desta minha asserção; mas, indo eu

Por isso disse a V. Ex., Sr. presidente, que a

immediatamente consultar esse relatorio, achei que os emenda do nobre ministro da justiça não deve ser
quadros justificam os meus receios, isto é, ha muitos discutida isoladamente, deve ser discutida com as outras
termos onde não se tem podido ainda qualificar 100 emendas que S. Ex. pretende propôr, e que já fez imprimir
jurados, segundo os quadros demonstram; esses termos, e que se acham em nossas mãos. Lerei agora com
portanto, não terão tribunal de jurados, e será um beneficio permissão de S. Ex. a parte do meu parecer sobre a
que elles sejam privados do tribunal de jurados? não. emenda. Lendo-o, serei mais exacto no que pretendo
Receia o nobre ministro da justiça que de se multiplicarem demonstrar. (Lê) «Emquanto ao art. 17, deve sua doutrina
os tribunaes de jurados resulte a impunidade? Si tem esse ser combinada com a do § unico do art. 18 que eleva ao
receio, devo declarar que não o acompanho de fórma duplo o rendimento necessario para ser jurado. E como
alguma, porque antes quero um máo julgamento por este rendimento é o indispensavel para poder ser eleitor na
jurado, do que um bom julgamento por juizes letrados, fórma do art. 27 da lei de 3 de dezembro de 1841, isto é,
individualmente.

200$ avaliados em prata na fórma do art. 53 § 1º da lei de

Si acaso em substituição dos jurados nos dessem o 18 de agosto de 1846, ou 400$ na moeda corrente, seguejulgamento por juizes letrados, porém collegialmente se que vindo a ser lei o § unico do art. 18 do projecto, só
julgando, ainda se me poderia arrastar um pouco para esta poderá ser jurado quem tiver de renda 800$ nas 4 cidades
opinião; bem que em tal caso dava-se a certeza de juizes, principaes do Brasil, 600$ nas outras, e 400$ no minimo; e
o que a constituição expressamente não quer pelo que si, a renda provier do commercio ou industria, devem ter o
respeita ao fôro criminal.

duplo; e então como achar muitos termos em que se

Portanto, si não podemos ter juizes em todos os apurem pelo menos 100 jurados?»
termos, qualificando-se 100 jurados, eu prefiro a lei de 3 de

Ora, será possivel achar-se em todos os termos

dezembro, que auctorisa 50. Prefiro os inconvenientes jurados com a renda de 1:600$000? Não. Já o nobre
desta tal ou qual certeza de juizes a permittir que o réo não ministro concordou que ha de ser necessario unir um, dois
seja julgado dentro do seu termo, ou o mais proximamente ou tres termos; mas a união desses termos não difficultará
delle que fôr possivel. Prefiro facilitar o julgamento por a reunião dos jurados? Sem duvida alguma. Já foi
jurados a difficultal-o. Si hoje difficultarmos a reunião demonstrado pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro que,
destes tribunaes do povo, hoje que a instituição ainda não sendo o maior mal actual a falta de reunião dos jurados a
está bem pegada no nosso solo, ella morrerá de todo.

emenda do nobre ministro augmenta este mal difficultando

Creio que em outra occasião já disse que uma das a reunião; fará com que os jurados, devendo vir de muito
faltas muito graves em que está a assembléa geral, é não longe, se reunam com pouca facilidade, tenham grande
ter dado a todas as provincias o julgamento de segunda detrimento em comparecer; eis aqui inutilisado o tribunal
instancia.

de jurados, este ha de ser necessariamente o effeito da

E' inconcebivel para mim como, depois de 35 ou 36 adopção do paragrapho em discussão.
annos de existencia politica, ainda exista a relação do Rio

Já vê o senado quanta razão tive eu para dizer que

de Janeiro sendo o tribunal de 2ª instancia para seis a reforma proposta pelo nobre ministro da justiça ha de
provincias, creio eu: para o Rio de Janeiro, Minas-Geraes, induzir a assembléa geral a fazer outra reforma daqui a um
Goyaz, Matto-Grosso, Santa Catharina e Rio Grande do anno ou dois, porque a experiencia ha de vir a provar que
o tribunal de jurados não póde reunir-se, e então o nobre

Sul…

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – S. Paulo e ministro da justiça no fim de dois annos procurará reformar
Paraná.

isto mesmo que elle apresenta á consideração do senado.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Para 8 Não é, portanto, melhor que subsista o artigo da lei de 3 de
provincias importantes!

dezembro de 1841, pelo que diz respeito ao numero de

Assim tambem é para mim extraordinario que a jurados, e que reformemos esse artigo quando as
diocese do Rio de Janeiro comprehenda ainda tantas circumstancias forem outras, quando desapparecerem as
provincias como comprehende. Mas o julgamento de 2ª difficuldades com que actualmente luctamos? Sem duvida
instancia achar-se ainda neste estado contra a expressa alguma.
determinação da constituição, art. 163, é realmente, não
digo uma vergonha, mas inconcebivel.

O nobre senador, meu digno collega pela provincia
da Bahia, que fallou em primeiro logar, parece-me que

Ora, si no civel devemos attender á proximidade disse que de duas uma: ou esta disposição proposta pelo
dos juizes, porque motivo não o faremos pelo que diz nobre ministro havia de acabar com os tribunaes de
respeito ao crime, até para isso é necessario partir do jurados em taes e taes localidades, ou então não seria
principio que acabei de expôr, isto é, que seria util, executada, que seria letra morta na nossa legislação.
conveniente, envidar todos os esforços para que o Quero inclinar-me mais para este ultimo caso, isto é, estou
julgamento por jurados exista em todos os termos; a lei de que não se ha de fazer a qualificação como o projecto
3 de dezembro facilitou esta obtenção, porque motivo determina,

que

se

ha

de

fazer

arbitrariamente

a

havemos nós de reformal-a para adoptar a emenda do qualificação da renda, que se ha de tomar como renda
nobre ministro da justiça que a difficulta?

proveniente de propriedade, a que provém de commercio

O nobre ministro da justiça tem, nos seus muitos ou industria; e que as qualificações feitas neste sentido
discursos

proferidos

sobre

esta

materia,

procurado

demonstrar que a sua emenda deve ser approvada, mas
ainda não enxerguei a utilidade que dahi ha de
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não trarão os inconvenientes que acabo de lembrar. E será pelo nobre ministro da justiça, é preciso que ella seja
util e decoroso ao senado adoptar uma lei, contando conforme ao estado dessas localidades e que se não
antecipadamente com a sua violação, que é justamente o queira que nellas subsista a mesma legislação que se
que significa essa arbitraria intelligencia de que fallei?

houver de adoptar para os povoados; a menos, senhores,

Sr. presidente, não é possivel discutirmos o projecto que não queiramos acabar com o tribunal dos jurados no
do nobre ministro da justiça sem compararmos um artigo interior do Brasil, collocando os seus habitantes fóra da lei
com outros: é só assim que poderemos formar um fundamental do Imperio, que todos jurámos.
verdadeiro juizo da reforma proposta.

Limito-me, Sr. presidente, a estas observações, e

Comquanto V. Ex. tenha já permittido que se continúo a pedir ao nobre ministro da justiça que principie
divague, que na discussão desta emenda se tome em a sua reforma pela instituição do ministerio publico; faça
consideração outras que têm de ser propostas pelo nobre esse grande serviço ao paiz.
ministro

da

justiça,

declaro

a

V.

Ex.

que

tenho

Nós estamos assaz preparados para ter esta

acanhamento em fazel-o; e, quando não seja isso filho do instituição; a existencia dos promotores já preparou o paiz
acanhamento, tenho sempre perante mim uma resposta para ter um ministerio publico, constituido de fórma que
que me póde dar o nobre ministro da justiça a argumentos seja elle o encarregado de procurar as provas do crime, de
eguaes a estes que acabei de expender, e vem a ser: defender a causa publica e a sociedade perante o juizo
«Vós não sabeis ainda si acaso eu proporei esta emenda que

tem

de

tomar

conhecimento

do

indiciado,

com a qual jogais na discussão deste artigo; vós não condemnando-o ou absolvendo-o. Si acaso o nobre
sabeis ainda si acaso o senado ha de approvar essa outra ministro da justiça fizer esta importantissima reforma, póde
emenda; portanto não podeis tirar della ou da comparação contar que tem dado ao paiz uma reforma, da qual hão de
de uma com outra o corollario que pretendeis tirar contra o resultar muitos beneficios; e com ella é muito de crêr, é
artigo que se discute.» Por exemplo, supponhamos que o muito de esperar, eu tenho convicção que a impunidade ha
nobre ministro declarava ao senado: «Emquanto á renda de desapparecer, si é que existe.
não altero, continúa a mesma da lei de 3 de dezembro.»

Essas classificações de crimes que tanto têm

Mas ainda assim perguntarei: Com esta declaração ficaria vexado

e

opprimido

a

sociedade,

tambem

hão

inteiramente incidida a argumentação? Não. Nem o nobre desapparecer, porque o ministerio publico ha de sentir a
ministro, nem eu podemos affiançar que o senado ha de maior repugnancia a subscrever a taes abusos; esses
approvar o augmento de qualificação pecuniaria dos Regulos das localidades hão do tambem de apparecer, isto
jurados que S. Ex. pretende propôr; mas, suppondo que o é, hão de regular o seu procedimento pelo disposto na lei.
senado não a acceita, que rejeita essa emenda, não se Assim fariamos uma reforma duradoura, e sobre a qual
podendo qualificar mais de 50 jurados no termo, pela tem de basear-se o edificio do nobre ministro da justiça,
qualificação antiga; os inconvenientes são os mesmos.

que o senado e a assembléa geral deseja que se construa;

Lembre-se o nobre ministro da justiça do seguinte: mas não é por esta reforma, parcial, de artigos, sem
A nossa população cresce, é verdade, diariamente, mas systema,

talvez

sem

opportunidade,

e

contraria

á

agglomera-se nas capitaes; quanto á estas e aos grandes consolidação de nossas instituições, e ás luzes da época.
povoados já existentes, póde não haver inconveniente,

Ou então si o nobre ministro da justiça quer,

porque estou persuadido que 100 jurados hão de ser façamos outro convenio, proponhamos o adiamento.
sempre qualificados nas capitaes e cidades populosas,

UM SR. SENADOR: – Façamos uma conciliação.

mas no interior, estou convencido que por muitos annos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E'

não poderemos conseguir 100 jurados, ainda com a verdade, façamos uma conciliação, e o nobre ministro da
qualificação da lei de 3 de dezembro, sem a reunião de fazenda póde concorrer para esse acto de conciliação;
dois ou mais termos, o que é muito inconveniente, e então suspendamos a discussão deste projecto, fique elle
pergunto eu: E só nas capitaes onde temos necessidade adiado.
real do julgamento por jurados? Onde ha maior civilisação,

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Convenio com

onde existem as auctoridades supremas, onde a presença V. Ex.?
do governo faz com que as auctoridades respeitem mais a

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

lei, ahi é que é mais necessario o tribunal de jurados, essa Façamos este convenio; fique o projecto adiado, nomeieimportantissima garantia do cidadão brasileiro? de certo se uma commissão composta de membros de ambas as
que não; onde ella é mais necessaria é no interior, é nos camaras: estes, dentro do intervallo desta e da futura
pequenos povoados dos nossos sertões, ahi é que é sessão, estudarão bem a questão, examinarão tanto
mister aclimar essa planta benefica de nossa constituição, quanto fôr possivel as verdadeiras necessidades do paiz, e
para que, revestida de todo o prestigio e poder como para o anno, no mez de maio, apresentarão essa reforma
auctoridade popular, produza os desejados fructos de que poderá ser logo discutida e adoptada. Este anno já
nossa segurança pessoal e de propriedade.

não é possivel que se faça cousa que seja em escala

Nós temos tido em nossa legislação um grande vasta, a não ser isso que acabo de dizer, a instituição do
defeito, porque temos procurado sempre guardar symetria ministerio publico, que se não oppõe ao que já temos em o
nas disposições legislativas. Queremos que os grandes nosso codigo do processo, antes o melhora; não altera as
povoados como os pequenos sejam regulados pelas bases de suas disposições, não crêa embaraços nem
mesmas leis, quando aliás é indispensavel que a difficuldades aos juizes actuaes; o fôro, as partes
legislação seja proporcionada ás necessidades dos conhecerão perfeitamente tudo quanto vai haver por
logares onde tem de ser executada.
Ora, si este principio é verdadeiro, tendo de ser
executada nos nossos desertos esta legislação proposta

aquillo que já existe.
Parecerá á primeira vista que essa reforma seria de
pouco momento, mas estou profundamente convencido de
que o nobre ministro da justiça, si acaso reflectir, si
consultar as obras mais importantes, ha de vêr que della
tem resultado beneficios sobremodo
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e importantes, sendo aliás á primeira vista de pouca da justiça tomou o meu logar no partido liberal. (Riso.)
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E o do Sr.

importancia. Eis o que peço ao nobre ministro da justiça;

que se suspenda a discussão e nomêe-se uma commissão visconde de Abaeté, quem tomou?
mixta de senadores e deputados, organizem elles um

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Está vago.

projecto sob a presidencia do nobre ministro da justiça…

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas o

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Agradeço, meu grande defeito tem sido que nem o nobre ministro da
senhor.

fazenda, nem o nobre ministro da justiça, têm apresentado

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Oh! eu o seu programma; só assim poderiamos seguir sua
não quero lisongear a V. Ex. Eu nisto sou coherente, V. Ex. bandeira ou fugir della.
O que me parece é que nenhum delles quer ter

ha de recordar-se que eu disse que, comquanto esse

projecto de reforma judiciaria não fôsse politico, o programma, para não haver engajamento.
Eu sou franco, senhores, tenho por vezes exposto o

pensamento ministerial, o pensamento politico entrava

sempre nessa reforma. Na lei de 3 de dezembro entrou um meu programma, o systema politico que sigo, e desejo ver
pensamento politico; no projecto do nobre ex-ministro da realizado pelos estadistas do meu paiz, isto é, disposição
justiça, senador pela minha provincia, meu digno collega, para conservar, e habilidade para melhorar. Si os nobres
entrou tambem um pensamento politico, na fórma da ministros entendem que isto é bom, não ha mais a fazer do
constituição que tenho diante de mim, e cujos principios que acceitarem este programma, e todos nós iremos de
devem firmar a base da politica interna do paiz, e accôrdo.
O

porconsequencia o pensamento politico do nobre ministro

SR.

MINISTRO

DA

FAZENDA:

–

Nessa

da justiça, isto é, de um ministerio que tem o orgão do disposição e habilidade de V. Ex. concordo eu.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu não

partido liberal em seu seio, o Sr. ministro da fazenda.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Honro-me com digo que tenho essas habilitações…
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Oh!

isso.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Digo

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sem

duvida, e eu desejára muito que o nobre ministro da que este é o meu principio politico, é a bussola que desejo
fazenda me mettesse em um cantinho pelo que diz que sigam os estadistas brasileiros; quero que elles
respeito ao partido liberal.

estejam sempre dispostos a conservar, e que empreguem

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. não está a maior habilidade em melhorar. E fiquem certos os nobres
ministros de que, quando alguem tractar de dar-lhes algum

já?

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não empurrão, eu pôr-me-hei no meio para que não caiam.
querem.

(Riso).
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Para que

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Oh! Homem!
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. sahiu?

nenhum escape.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Melhorando, podem

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu
nunca sahi.

ficar.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Que

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Então está.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu interesse temos nós, Sr. presidente, na deslocação dos
desconfio que o nobre ministro da fazenda teve ciumes de ministros no estado actual das cousas, onde ha tantas
questões importantes, a mór parte dellas, e as mais graves

mim.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E' verdade…

nós não sabemos sinão que existem? Hão de vir talvez em

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Tinha muitos occasião opportuna ao conhecimento do senado.
motivos para ter ciumes.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Pois não sabem

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não disso?
entro nessa analyse. Mas, si é verdade que o nobre

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Que

ministro da justiça faz parte de um ministerio que encerra interesse temos nós… eu não, porque sou um velho, mas
em seu seio o orgão do partido liberal, deve presidir a os moços, os fortes, que estão no verdor dos annos?
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Aqui não ha

commissão para infundir-lhe esse caracter, e não sei

porque me não chama e me não explica o seu moços.
pensamento.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. está do sabe todas as questões graves que se acham pendentes?
outro lado.

não sabe. Nem eu.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não sei quaes

conta comigo; o que se segue é que não me considera sejam.
liberal: de que lado estou então?
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – De nenhum.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Este
aparte do nobre ministro da fazenda faz me lembrar do que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – No aconteceu com um ex-ministro da justiça, o Sr. Feijó. Fazia
mesmo lado em que tenho estado sempre; a falta tem sido eu na camara dos Srs. deputados opposição a esse nobre
do nobre ministro da fazenda e do nobre ministro da ministro, clamava muito contra a policia secreta e os
justiça; SS. EExs. não têm apresentado o seu programma, espiões provocadores, e perguntei-lhe si não era certo que
e eu sei que o nobre ministro da justiça alterou os seus taes agentes de policia existiam. Respondeu me do seu
principios de saquarema.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Alterei?

logar em voz sufficientemente alta para ser ouvido de toda
a camara: «Si a policia é secreta, como quer o honrado

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Alterou, membro que eu lhe diga que existe?» Assim tambem
pelo que tem dito na casa, e eu creio que o nobre ministro
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diz o nobre ministro da fazenda, que não sabe dessas
questões graves que não têm vindo á publicidade.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Hei de
ajudal-o tanto quanto fôr possivel, segundo minha

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Espero que o convicção e os principios que eu professo a este respeito.
nobre senador as refira.

Esta linguagem não é nova em mim, e portanto o nobre

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Como, ministro não póde e tomagar-se com ella.
senhor ministro, si não sei quaes são? Si eu fôr a da

Lembrarei até ao senado o seguinte facto: A

maioria então podia saber; pois taes segredos só ella instituição dos advogados foi consultada pelo Sr. exconhece; e é della que ouço que não é nenhum pequeno ministro Galvão, hoje fallecido, a respeito das omissões ou
atilho de questões, é um feixe tal dellas, que só digo ao erros que podessem existir no nosso codigo do processo e
nobre ministro que lhe faça muito bom proveito; mas é que lei de 3 de dezembro de 1841; fizemos um parecer, eu era
estamos todos embarcados nesta náo.

o presidente então, levamos o parecer ao conhecimento do

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não seja ministro; S. Ex. o enviou á camara dos Srs. deputados, lá
alguma ameaça; agora fico com medo de V. Ex.

foi para uma commissão, e nunca mais teve andamento,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O que porque a época não permittia; isto é que é a verdade.
eu desejo, senhores, do nobre ministro da justiça, é que

Não digo que o projecto fôsse bom, nem que

elle se contente com a reforma, que propuz, afim de ir para devesse ser approvado tal qual; mas não se discutiu,
a camara com tempo de ser alli este anno adoptada; e, porque a época não era propria. Isso foi no anno de 1845
quanto ao mais, que se adopte o parecer do nobre senador para 1846; depois, o espirito de partido exaltou-se, como
por S. Paulo, o Sr. Pimenta Bueno, quando fallou todos sabem; e emfim seguiram-se os acontecimentos de
relativamente ao meu requerimento de urgencia, isto é, 1848. Mas nesse parecer, assignado tambem por mim,
adopte-se o adiamento e nomeie-se uma commissão expuz essas idéas que ha pouco submetti á consideração
mixta.

do senado.
O SR. MIRANDA: – Não manda o requerimento?

E honro-me muito de o ter feito, porque ao senado

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não já foi apresentado um projecto neste sentido pelo muito
mando, não porque não tenha convicção de ser adoptado; illustrado e douto Sr. senador Maia, hoje fallecido. O Sr.
não mando, porque não tenha fé e confiança na sabedoria senador Maia propoz a creação de um ministerio publico, e
do senado; não mando, não é porque não crêa que o a respeito de suas habilitações creio que ninguem as
nobre ministro da justiça não está convencido da poderá negar; não houve em todo o Imperio nem maior
necessidade de obrar assim; não; eu tenho fé no juizo é illustração; nem maior practica reunidas em um mesmo
sabedoria do senado; tenho certeza, tenho convicção de individuo, como se reuniam na pessoa desse doutissimo
que proponho uma cousa justa, tenho firme certeza finado.
tambem de que o nobre ministro da justiça já sabe que o

Ora, todos os precedentes, tudo aquillo que os

seu projecto não passa este anno, e então é pura perda a livros ensinam, que as nações mais cultas nos dizem,
discussão; mas não mando porque não quero de fórma aquillo que a nossa experiencia está mostrando e
alguma que se diga que desejo ainda protelar a discussão, indicando, foi de prezado completamente pelo nobre
eu, que vim ao senado propôr que todo o tempo da sessão ministro da justiça e para que? Para elevar a 100 e numero
fôsse empregado na discussão deste objecto, exceptuados de 50 jurados, elevar a renda a 1:600$, e fazer outras
unicamente os sabbados.
O SR. MIRANDA: – Elles não quizeram.

reformas de lana caprina, si não são altamente vexatorias,
como essas relativas á imprensa. Assim, como posso votar

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Quiz por similhante emenda?
provar ao senado a muito consideração em que tenho o

Não pense alguem que eu quero que seja livre a

resultado de suas luzes a tal respeito; mas como foi um cidadão insultar a outro pela imprensa; mas posso
encarado este meu requerimento? V. Ex. o sabe; reconhecer como efficaz o remedio proposto pelo nobre
exclamou-se aqui nesta casa, como V. Ex. ouviu, que era ministro? Confesso que não.

mais uma trica.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Atrapalhação.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Era
mais um meio de consumir o tempo. Para que não se diga

Quem não sabe como é difficil o discriminar a injuria
do que a não é?
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – E' verdade.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex.

emfim que é uma nova armadilha posta aos membros da quer saber de uma cousa julgada outro dia? Vou dizer. Um
maioria, eis a razão por que não faço o requerimento que individuo reunia todas as tardes os seus amigos á sua
me lembrou o nobre senador por Matto Grosso. Desejarei porta, e em cadeiras occupavam o legado; um vizinho
mesmo que estas minhas palavras não se realizem, isto é, zangou se com isso, porque, quando passava, era
que passe este anno o projecto do Sr. ministro da justiça.

obrigado a pedir licença ou a atolar-se na lama; este

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Acho que o individuo recorreu á imprensa, fingindo-se um estrangeiro
devemos mandar este anno para a outra camara a todo o que tinha passado por alli e havia estranhado tal
custo.

procedimento em um paiz civilisado como o Brasil. O outro
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ainda não se importou com isso e continuou; elle fez segunda

que seja preciso uma prorogação, e neste caso póde o correspondencia um pouco mais picante, concluindo que
honrado membro ficar certo que hei de vir sempre ao um tal procedimento inculcava grosseria e falta de respeito
senado, não hei de faltar.
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – E eu tambem.

ás leis. O outro, que era poderoso, ou que tinha poderosos
em seu favor, chamou-o á responsabilidade. E' absolvido
na primeira instancia, mas na segunda foi condemnado.
Ora, pergunto eu: Será claramente uma injuria
dizer-se que ha grosseria e falta de respeito ás leis
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neste ou naquelle facto practicado? Senhores, não é possivel pedi eu que este objecto fôsse remettido á uma ou duas
que os impressores estejam tão amestrados em taes commissões da casa, afim de darem o seu parecer.
S. Ex. impugnou este alvitre e pretendeu que o senado

discriminações que possam com facilidade dizer: «Isto contém

obraria irregularmente si acaso annuisse ao meu pedido; e

injuria, aquillo não; e posso impunemente publicar.»

O fim deste artigo, si passar, não será outro, Sr. não foi só o nobre ministro que assim se exprimiu, foram
presidente, sinão acabar com as publicações anonymas; e é tambem os nobres senadores ministeriaes, e esta opinião foi
isto util? não sei. Terá o governo o direito de acabar com as approvada pelo senado. Não entro na questão da utilidade da
publicações anonymas pelo que diz respeito ao exame da resolução tomada nessa occasião pelo senado; estou
administração publica, porque nesse exame da administração convencido que o senado não obra sinão muito regular e
publica irá alguma palavra que ao depois seja considerada convenientemente; mas devo lembrar que, si acaso aquella
injuria; de sorte que venha a ser victima o pobre que, aliás minha indicação tivesse sido approvada, hoje a questão
innocentemente, examinou, censurou este ou aquelle acto da estaria definida favoravel ou desfavoravelmente ao nobre
ministro da fazenda, e esta decisão não só poria um termo ás

administração publica!

Emfim, offereça o Sr. ministro da justiça um projecto ou discussões, mas ainda fixaria o juizo do parlamento e do
emenda creando um ministerio publico; façamos essa reforma, poder

executivo

relativamente

á

questão.

Não

tendo

e para o anno faremos o resto, nomeando-se desde já uma acontecido assim, o que vemos, senhores?
commissão de ambas as camaras presididas pelo nobre

Vemos que o nobre ministro da fazenda ainda sustenta
a legalidade e conveniencia das operações que practicou,

ministro da justiça.

Sr. presidente, a hora está avançada, eis o que julgo sendo que o parlamento (póde-se dizer sem medo de errar)
dever dizer hoje. Talvez eu ainda tome parte na discussão em sua maioria contesta, rejeita esta opinião do nobre
ministro. Hão de se encerrar as camaras e nós não

deste artigo ou de outro.

Não havendo mais quem tenha a palavra, o Sr. tomaremos sobre este objecto uma decisão definitiva; e não
presidente declara adiada a discussão por não haver casa, e será isto por causa da opposição; pelo contrario, ella tem
dá para ordem do dia da seguinte sessão a mesma, tanto na procurado

meios

e

meios

todos

regulamentares

para

conseguir este fim, para acabar com os escrupulos do nobre

primeira como na segunda parte.
Levanta-se a sessão ás 2 horas e um quarto da tarde.

ministro da fazenda e daquelles que têm sustentado a opinião
opposta. Daqui, Sr. presidente, originou-se o requerimento
offerecido á consideração do senado pelo nobre senador por

SESSÃO DE 5 DE AGOSTO.

Goyaz. Si a minha indicação foi rejeitada com fundamento,
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI DE como acabo de dizer, este requerimento não póde ser
rejeitado com fundamento algum.

LACERDA.

Senhores, tracta-se de remetter a duas commissões

Summario. – Expediente. – Primeira parte da ordem do da casa as informações prestadas pelo poder executivo sobre
dia. – Requerimento do Sr. Silveira da Motta sobre os saques um objecto importantissimo, afim de darem ellas o seu
do banco Mauá. Discurso do Sr. visconde de Jequitinhonha.

parecer. Este simples enunciado manifesta a razão e a
prudencia com que o nobre senador por Goyaz se comportou

A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre a a este respeito. Elle principiou por declarar solemnemente
que, não se achando com as forças devidas para sustentar

sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.

com efficacia a sua opinião já proferida no senado, reclama o

Lida a acta da anterior, é approvada.

auxilio de duas commissões da casa para examinarem o
objecto, confrontarem as suas opiniões com as informações

EXPEDIENTE.

dadas pelo poder executivo e offerecerem ao senado uma
O Sr. 1º Secretario participa que os Srs. senadores opinião que possa ser approvada ou rejeitada: si fôr
Vallasques e Alencar lhe communicaram não poderem approvada, está definida a questão; se fôr rejeitada fica
comparecer por incommodo de saude. – Fica o senado egualmente definida a questão, por isso que, tendo as
commissões de offerecer ao senado uma opinião, rejeitada

inteirado.
Compareceram

durante

a

sessão

mais

8

Srs. ella, a inversa é a que se deve julgar subsistente. Não é este,

senhores, o meio unico, o mais efficaz e o mais razoado de

senadores.

decidir questões importantes no corpo legislativo? Todos os
dias practicamos isto mesmo; as questões não se examinam

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

somente nas discussões, examinam-se primeiramente no
OS SAQUES DO BANCO MAUÁ MAC GREGOR E C.

gabinete, e ao depois o resultado desse exame vem a ser
novamente apreciado, e as camaras tomam uma resolução

Continúa a discussão adiada do requerimento do Sr. final. Como é possivel que o nobre ministro da fazenda se
opponha a um meio tão curial e tão proprio para decidir uma

Silveira da Motta.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. questão que o mesmo Sr. ministro e as camaras têm julgado
presidente,

a

discussão

relativamente

ás

operações importante? Posso eu nesta occasião duvidar que a questão

financeiras sobre cambios feitas pelo nobre ministro da relativamente ás operações de credito practicadas pelo Sr.
fazenda tem occupado o senado e a camara temporaria por ministro da fazenda seja importante? Não.
mais de uma vez.
S. Ex. tem defendido a legalidade e a utilidade de taes
operações; mas a insistencia sobre a mesma questão havida
nas camaras prova que não se acham ellas satisfeitas com as
informações dadas pelo nobre ministro da fazenda. Em uma
occasião

Si eu pretendesse duvidar da importancia desta
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Senhores a questão de que se tracta não é uma

questão, seria o mesmo que dizer que o senado trivial e

levianamente se tinha por tanto tempo e com tanto zelo e questão ordinaria; ainda mesmo considerando que os saques
solicitude occupado em uma questão que não merecia de não foram prejudicialmente garantidos pelo nobre ministro da
fórma alguma a sua attenção! Não serviria isto para fazenda, que essa influencia que S. Ex. quer ter em operações
desacreditar os nossos trabalhos? Mas, para que me lembro mera e puramente commerciaes não foi justificada, deve o
eu do que póde resultar relativamente ao senado? Não quero senado lembrar-se que tracta-se da intelligencia de uma lei
argumentar com o que póde resultar ao senado. Mesmo o importantissima; si se deve pôr de parte esta consideração de
nobre ministro da fazenda não se tem occupado tanto desta conveniencia,

a

consideração

de

legalidade

é

muito

questão, não tem tantas vezes tomado a palavra e feito importante não só para o presente como para o futuro: é uma
discursos de uma e duas horas, não tem levado sessões lei a respeito de cujo alcance se dividiram em ambas as
inteiras sustentando taes operações?

camaras oradores eminentes e illustrados ácerca do objecto;

Perguntarei eu: o nobre ministro tem assim procedido, nenhum orador ministerial discutiu essa legalidade, nenhum
porque esta questão não é importante, porque não devêra dar declarou que não duvidava da intelligencia que lhe deu o
informações, ou será porventura porque os nobres senadores nobre ministro da fazenda: todos se calaram. E na época em
que têm sustentado opinião contraria não têm razão alguma que a lei foi discutida, nenhum orador opinou que tal era a
para o fazer? A adoptar-se esta ultima conclusão, deveremos intelligencia que se deveria dar á lei.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. já viu a

tambem tomar como corollario que o nobre ministro se esmera

em roubar tempo ao senado, discutindo proposições de intelligencia que nessa época o Sr. ministro da fazenda deu á
nenhum valor, e por isso a elle mais do que a nenhum de nós lei?
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço ao

cabe a censura que se nos tem feito de querer atrapalhar as
discussões do senado.

senado que tome em consideração o aparte, que é muito

Não podendo eu crer, Sr. presidente, que o nobre importante: eu talvez o farei nesta occasião.
Tracta-se, como acabo de dizer, da intelligencia de

ministro da fazenda se tenha esmerado tanto em justificar

esses actos, a não serem elles muito importantes, devo uma lei que o senado sabe não é ordinaria; é uma lei que joga
concluir que acerca delles deve haver uma decisão. Esta com a intelligencia de outra, e que de mais a mais deve ter
decisão se póde tomar pelo modo como entende o nobre muita

influencia

na

marcha

e

progresso

de

nossa

senador por Goyaz, isto é, approvando-se o seu requerimento; prosperidade commercial e industrial, por isso que á ella se
de outra maneira nem no senado nem na camara dos deve ou se tem de dever o estado regular e scientifico de
deputados se poderá conseguir uma decisão a este respeito.
Assim vê V. Ex. que eu tenho justificado o motivo por
que sustento o requerimento e voto por elle.

nosso meio circulante.
Eu disse, Sr. presidente, que esta lei jogava com a
intelligencia de outra, e o nobre ministro da fazenda assim o

Eu enunciei esta proposição a primeira vez que fallei declarou hontem expressamente no seu discurso, fazendo
sobre este objecto, e não vi que o nobre ministro da fazenda depender a intelligencia que se deve dar á lei de 11 de
dissesse uma só cousa em contrario. Parece-me que o setembro de 1846, da intelligencia que se deve dar á lei de
primeiro dever do nobre ministro seriam mostrar a falta de 1853, que creou o banco do Brasil; de sorte que, si nós
necessidade e a nenhuma utilidade de se tomar uma decisão entendermos a lei de 1846 do modo por que o fazemos, diz S.
definitiva sobre este objecto. E, si eu me podesse prevalecer Ex., a lei de 1853 tem um alcance maior: si nós entendermos
do habito em que está o nobre ministro de entrar nas a lei de 1846 como o nobre ministro a entende, a lei de 1853
intenções dos oradores, quando offerecem uma ou outra tem um alcance muito menor. No primeiro caso, diz o nobre
medida, diria tambem que o procedimento do nobre ministro ministro, vêde bem que a lei de 1853, si revogou a de 1846,
só póde ser justificado pelo receio que S. Ex. tem de que a então a de 1853 não foi executada como devia sêl-o, e o
decisão não seja favoravel ás operações de que se tracta.

banco é responsavel pelo que occorreu. Ora, não havemos

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não receio do nós procurar saber qual é o genuino, o sentido proprio da lei
senado.

de 1846, para tambem definirmos o alcance das disposições

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Receia da lei de 1853? Sem duvida. Eis-aqui como eu creio que tenho
que as commissões dêm um parecer contrario, mas tão provado ao senado que é de absoluta necessidade que
illustrado, tão fundamentado, que o senado não se possa procuremos definir e com clareza qual deve ser a intelligencia

recusar a approval-o, e então eis derrotada a argumentação da lei de 1846.
do nobre ministro, relativamente á legalidade e conveniencia

Senhores, exprimindo-me assim, creio que tenho

das operações de credito de que S. Ex. lançou mão. Si não é provado a utilidade, e permitta-se me que diga, a urgencia de
este o verdadeiro motivo, porque o nobre ministro se oppõe a se approvar o requerimento do nobre senador por Goyaz.
que as informações vão ás commissões para estas darem o Sobre isto o nobre ministro da fazenda nada disse, quando
seu parecer? Para que eu entenda que outra causa se não aliás era importante que mostrasse que nós não temos razão
póde deduzir da opposição do nobre ministro, basta-me alguma para desejarmos um parecer sobre a intelligencia da
sómente lembrar ao senado que, si S. Ex. tivesse certeza, si lei de 1846, e que apenas procuramos gastar tempo
tivesse confiança na sua opinião, desejaria sem duvida um occupando a attenção do senado com atrapalhações. Não o
triumpho que não só collocaria o nobre ministro em uma tendo feito, o seu proprio procedimento é a melhor prova que
posição muito mais favoravel do que aquella em que se acha, podemos ter de que o requerimento deve ser approvado.
mas ainda acabaria com as difficuldades que possam nascer,

Senhores,

tão

convencido

como

estava

de não ter o parlamento tomado uma resolução relativamente necessidade da approvação do requerimento, não pude
ao objecto.

da
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relativamente

ás

proposições

proferidas

pelo

47

Não cabe, Sr. presidente, censura alguma ao nosso

nobre lado; e, ainda quando S. Ex. suppozesse que da nossa

ministro da fazenda; todas ellas têm ligação com o objecto, parte havia estratagema parlamentar, esse estratagema,
e de todas ellas eu deduzirei maior somma de razões para não sendo fundado, como o nobre ministro entende que
justificar o meu voto em favor do requerimento.

não é, as razões solidas era mais um triumpho de que o

Eu já disse, Sr. presidente, que a accusação que se nobre ministro se deveria com todo a razão vangloriar.
faz ao lado a que pertenço, de querer, com objectos de Nós, portanto, estamos trabalhando para a gloria do nobre
pouca utilidade, protelar as discussões que occupam o ministro, somos verdadeiros obreiros na construção dessa
senado, eu já disse que tal accusação não póde de fórma pyramide que ha de perpetuar o nome do nosso primeiro
alguma ser procedente. E, quando eu desconfiasse do financeiro da actualidade.
meu modo de entender, quando tivesse ainda alguma

Portanto, deveriamos merecer da parte do nobre

desconfiança pelo que diz respeito ao modo de proceder ministro antes elogios do que censuras; mas não, sempre
de muitos illustres oradores da casa, eu devêra sujeitar-me severo, o nobre ministro da fazenda, a os oradores
ás opiniões do proprio Sr. ministro da fazenda; é com ellas ministeriaes sempre acrimoniosos, sempre terriveis, não
que se deveria justificar a utilidade de taes discussões e cessam de proclamar no senado que a opposição não faz
que a opposição não tinha interesse algum em tomar sinão declamar, não quer sinão atrapalhar e roubar tempo
tempo e privar o senado de discutir outros objectos.

ao senado, para que não se adoptem as importantissimas

E a respeito deste, note o senado que não foi medidas com que o ministerio quer salvar o paiz! Mas
projecto novo suggerido pelo desejo de atrapalhar; foi um recorde-se tambem o senado que os proprios oradores
requerimento

approvado

pelo

senado,

pedindo que assim fallaram roubaram não poucas horas na

informações ao poder executivo; essas informações vieram discussão de que se tracta.
e houve outro requerimento pedindo que ellas fossem

Eu disse, Sr. presidente, que a fallar a verdade

remettidas a duas commissões da casa para darem o seu seria

impossivel

dar-se

explicação

conveniente

ás

parecer. Aonde está pois a inconveniencia? Como se póde divagações dos oradores ministeriaes; ellas são de tal
provar o desejo de querer atrapalhar as discussões do natureza que muitas vezes V. Ex. tem se visto na
senado? E, si nós queremos atrapalhar, si de taes necessidade de chamal-os á questão; entretanto que os
discussões nenhuma utilidade póde resultar, perguntarei oradores da opposição cingem-se á questão com essa
ao nobre ministro da fazenda, por que razão tomou elle logica

cerrada,

adstricta

unicamente

a

apresentar

uma grande parte da sessão para discutir esse mesmo descarnada a verdade, tal qual e tão pura que póde
requerimento?
O

SR.

convencer a quem não quer ver as cousas, a quem não
MINISTRO

DA

FAZENDA:

–

Pela quer ser convencido, esta, de todas a maior difficuldade

necessidade de responder.
O

SR.

VISCONDE

que o homem illustrado póde ter relativamente áquelle com
DE

JEQUITINHONHA:

– quem contende.

Senhores, si, como acaba de dizer o nobre ministro, ha

(Ha um aparte).

necessidade de responder, isso mesmo prova que o que

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Elle está rindo-

se disse é importante, que tem um alcance, que tem se...
grande ligação com os interesses publicos, porque, a não

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.

ser assim, o nobre ministro contentar-se-hia com uma ou presidente, V. Ex. dê licença que eu abra um parenthesis.
outra proposição; mas não; o nobre ministro estendeu-se, Quem me vê jovial, ou com semblante agradavel, apezar
insistiu em muitas das suas opiniões antigas, ou já de velho, entenderá que esta minha physionomia deriva de
proferidas na casa; e, além disso, accrescentou novas, mim proprio; mas devo explicar ao nobre ministro que,
novas no juizo do nobre ministro, e mesmo porque devo tendo eu tanta sympathia quanta tenho por S. Ex., não é
crêr que S. Ex., parco como deve ser de palavras, não vem possivel vel-o rir-se sem me rir tambem.
aqui com um lio de proposições sempre as mesmas para

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Acceito a

illaquear a consciencia do senado, sempre que se tractam explicação.
de taes e taes objectos; não, o nobre ministro tem
variedade

de

conhecimento,

tem

uma

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.

imaginação presidente, o nobre ministro da fazenda principiou hontem

fortilissima, e com essa variedade de luzes e uma o seu discurso fazendo uma especie de epilogo... ou que
imaginação fertilissima, S. Ex. depára com argumentos, melhor nome tenha; V. Ex. decidirá si o termo é o proprio
sinão novos, por tal fórma adubados, que parecem ou não; mas uma especie de epilogo ou de segunda
differentes.

edicção do discurso proferido na sessão anterior por um

Mas, porque faria S. Ex. esse esforço, sinão porque dos correligionarios dissidentes de S. Ex. Em todos os
o objecto é grave e importante? Eu não quero agora termos, eu confesso, o senado ha de encontrar uma tal
lembrar o proverbio portuguez que justifica bem o que moxinifada, que não será talvez de facil explicação. Mas
acabo de dizer, isto é, a bota deve dizer com a diga-me o nobre ministro da fazenda com a franqueza que

averdugada; explicar-me-hei, senhores: S. Ex. tem o costuma, V. Ex. entende que o nobre senador por
necessario talento para adaptar convenientemente a Pernambuco é seu correligionario? V. Ex. ha de entender
importancia dos raciocinios com a dos objectos que se assim por algumas proposições; mas, quando fôr para
discutem: empregar extremado zelo e solicitude para diante do seu discurso, ha de ver uma tal espada de dois
convencer o senado a respeito de um objecto trivial seria gumes...
pueril. Si o faz, é porque o objecto assim o exige: logo é
importante e grave a discussão que hoje nos occupa.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E V. Ex. toma-o
por seu correligionario?
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...que
por
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mil vezes ha de ter ferido cruelmente o nobre ministro.

Disse S. Ex.: «O nobre senador por Pernambuco

Mas póde V. Ex. tambem dizer em abstracto que escolhe de duas opiniões más aquella que é menos má.»
elle é seu correligionario? Não póde, porque, diz elle: «Si Logo, nisto mesmo está a opposição feita pelo nobre
eu vir que a opposição é acintosa e atrapalhadora, não me senador por Pernambuco aos actos do ministerio, porque
tendo conformado, nem me conformando com as opiniões os considera máos, e sómente adopta-os porque não póde
do ministerio, voto por ellas.» Logo é correligionario e não escolher outros melhores. Assim, a justificação foi
é, é correligionario dissidente, é um correligionario sui completamente imperfeita.

generis.

Mas ainda assim devo dizer ao nobre ministro da

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. tambem fazenda que a sua proposição foi inexacta: o nobre
é correligionario dissidente.

senador por Pernambuco não disse que escolhia os actos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu do ministerio como melhores do que os outros; elle disse
tenho dito muitas vezes, e ainda repito: Tenho os maiores que votava pelos actos do ministerio, porque a opposição
desejos de auxiliar o poder executivo; tenho os maiores era acintosa, que não era leal, que não obrava de boa fé,
desejos de seguir as opiniões e a politica do governo; si o que, em uma palavra, o que ella queria era derribar o
não faço, a culpa não é minha, é dos membros do governo ministerio. Não tractou portanto de avaliar as proposições;
que me não instruem, que me não dirigem, que não tractou de avaliar a posição do ministerio e a posição do
contam com a minha rudeza natural, e por isso não me lado a que pertenço: emquanto aos principios, o nobre
habilitam para ser inteiramente addito ás opiniões do senador ficou nos seus; não se importa que se censurem
ministerio.

os actos do ministerio, o que não quer é que a opposição

Mas dizia o nobre senador por Pernambuco. «Eu triumphe; o que não quer é que se derrube o ministerio, e
não vou dizer á casa que esta ou aquella opinião é má, é tem razão, porque quer sempre dar lhe uma prova de
infundada, não tem procedencia contra os actos do affeição, de sympathia e de amizade; mas condemna os
ministro da fazenda, contra os actos do ministro da justiça, seus actos. Nesta parte estou eu inteiramente de accôrdo
contra os actos emfim de todo o ministerio;» e depois de com o nobre senador.
assim declamar, terminou o seu discurso dizendo que

Mas, dizia eu, o nobre ministro da fazenda

votava por taes actos sómente porque a opposição é principiou o seu discurso fazendo uma especie de 2ª
acintosa e atrapalhadora! Que tem uma cousa com outra, edicção do discurso do nobre senador por Pernambuco, e
senhores? Pois a minha consciencia tem alguma cousa referiu umas poucas de proposições desse discurso com
com a consciencia daquelles que pensam differentemente as quaes S. Ex. concordava, e prometteu tambem expôr
de mim? Si as opiniões são más, voto contra ellas; mas hei aquellas com que não concordava. Na primeira parte o
de votar a favor de opinião com que não concordar, nobre ministro foi exacto, isto é, expôz o que nesse
sómente porque a opposição é ou parece acintosa ou discurso havia em favor de S. Ex., ou aquillo com que o
atrapalhadora?!

Bem

vê

V.

Ex.

que

isto

é

uma ministerio concordava; porém da segunda parte o nobre

contradicção; é o mesmo que dizer: «Eu entendo que vós ministro esqueceu-se, e era muito bom que S. Ex.
ministros obrais mal; mas, como...

satisfizesse a segunda parte, porque della havia resultar

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Os outros para o debate mais luz do que a primeira.
obram peior...

Uma das proposições que o nobre ministro

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...como offereceu em 2ª edicção á consideração do senado foi um
detesto as opiniões dos outros, voto por aquillo que julgo dilemma de que o nobre ministro disse que não podiamos
máo, somente por acinte áquelles de quem eu não gosto...

fugir de fórma alguma, e vem a ser o seguinte: Ou a lei de

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Vai com o 1853 derogou a de 1846, e então, tendo occorrido aquillo
menos máo, para não ir com o peior.

que occorreu, ficou provado que a lei de 1853 não foi

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' esta executada, ou a lei de 1853 não revogou a lei de 1846; e,
politica que eu chamo politica incomprehensivel.

exclamou o nobre ministro da fazenda: «Deste dilemma

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Elle disse que não é possivel fugir, é indispensavel que se adopte uma ou

no caso de ser máo, quer antes menos máo do que peior.

outra proposição!» Ao ouvir o nobre ministro, não me pude

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. ministro não deve persuadir, não me pude convencer da deducção logica
estar a interromper o orador com tantos apartes.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço a

feita pelo nobre ministro.
Senhores, o que determina a lei de 1846 no art 2º,

V. Ex. que relache um pouco o rigor do regimento que é o da questão? Diz o seguinte (lendo): «O governo é
emquanto durar a presente discussão. O nobre ministro auctorisado a retirar da circulação a somma de papel
deu um aparte que necessita de explicação.

moeda que fôr necessaria para elevar o meio circulante

Disse S. Ex. que o nobre senador por Pernambuco papel ao valor do artigo antecedente, e nelle conserval-o, e
o que fazia era escolher entre duas opiniões más a que é para isto poderá fazer as operações de credito que fôrem
menos má. Senhores, lord Wellington costumava dizer indispensaveis.» Entendeu a lei, e entendeu com toda a
que, si se governasse o paiz por principios, nada mais facil justeza, que do excesso do papel moeda podia resultar a
era do que governar paizes; mas, como era necessario baixa do cambio nominal, que é o resultado da differença
governal-os escolhendo do mal o menor, era isso muito de duas moedas. Teve porventura em vista o cambio real
difficil. A opinião daquelle illustre general foi adoptada pelo tambem? Não: porque este oscilla todos os dias, e oscilla
Sr. ministro da fazenda, para justificar o nobre senador por por causas absolutamente independentes daquellas que
Pernambuco; mas peço licença para dizer que S. Ex. não podem produzir alteração no cambio nominal.
fez sinão uma justificação imperfeita.

A auctorisação expressa da lei foi pois para retirar
papel da circulação para fazer com que o meio circulante
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em papel seja menor todas as vezes que do seu excesso

não. Logo a lei de 1846 não podia ter applicação alguma

resultar a baixa do cambio, e que porconsequencia o seu

ao caso de que se tracta. A intelligencia da lei de 1846 é

valor se eleve até que o cambio fique a 27 pences por mil

absolutamente opposta áquella que lhe dá o nobre

réis. Mas de que cambio se tracta aqui? Daquelle cambio

ministro da fazenda.

que resulta do agio de duas moedas, da differença do

A legalidade, portanto, das operações feitas pelo

valor relativo a duas moedas; mas não daquelle cambio

nobre ministro da fazenda não póde ser provada com a

que

intelligencia dada ao art. 2º da lei que acabo de citar.

resulta

do

excesso

da

importação

sobre

a

exportação, e vice-versa; este cambio oscilla todos os

Disse porém, o nobre ministro, repetindo as

dias, não se póde nunca dizer que é duradouro, porque

palavras do nobre senador por Pernambuco: «Vêde bem

causas muito temporarias e accidentaes podem alteral-o.

que, si essa lei está em vigor pela fórma por que vós

Mas o outro é devido ao valor da moeda, e é delle

entendeis a lei de 1853, então o que occorreu foi devido á

exactamente que tracta o art. 2º da lei de 1846,

falta de execução da lei de 1853.»

auctorisando o governo para retirar da circulação o papel
que julgar necessario para elevar o valor deste papel.
Ora, senhores, que tem a disposição desta lei com
as operações feitas pelo nobre ministro da fazenda?

Senhores, isto é um verdadeiro sophisma. E'
inconcebivel que S. Ex. podesse trazer ao senado uma
razão desta ordem para justificar o seu acto. Vou
demonstrar.

Como é que se póde deduzir desta lei o vago do

A lei de 1853 o que fez? Creando o banco do

procedimento do nobre ministro relativamente a saques

Brasil lhe impoz o encargo de retirar da circulação

de uma praça devedora para outra, de uma praça credora

annualmente uma certa quantidade de papel moeda,

para outra, e assim por diante?

porque as vistas dos legisladores de 1853 foram sempre

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Isso é materia
velha.

restituir o meio circulante brasileiro ao typo do meio
circulante de todas as nações civilisadas; que não

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E'

houvesse portando outras entidades em nossa circulação

materia velha, porque V. Ex. ainda insiste em não querer

sinão ouro e papel trocavel em ouro. Mas, como fazel-o?

reconhecer estes principios, aliás rudimentaes da sciencia

De xofre? arrancando da circulação todo o papel moeda?

monetaria; perdôe V. Ex., pela maneira porque V. Ex. se

Quem poderia conceber um absurdo desta natureza? Era

tem exprimido, inculpa os legisladores de 1846, que

preciso fazel-o gradualmente; e então se impoz ao banco

fizeram esta lei, e pretende de mais a mais inculpar o

essa obrigação, em virtude de algumas concessões

poder executivo dessa época que promoveu a adopção

favoraveis áquelle estabelecimento.

desta lei, aliás muito importante. V. Ex. sabe, como todo o

Vê, pois, o senado que tanto a lei de 1846, como a

Brasil reconhece, que até 1846 nós não tinhamos cambio

de 1853, foram sem duvida alguma meditadas com a

nominal certo, quero dizer, o nosso meio circulante não

maior sabedoria, e adoptadas com o melhor bom senso

tinha um valor certo; estavamos exactamente como

practico, com a illustração mais adiantada pelo que diz

estivemos em 1823, 1824 e 1825, época em que, quando

respeito á sciencia monetaria.

na Europa se tomava dinheiro sobre o Brasil, o banqueiro

Ora, pergunto eu: o banco tem cumprido ou não

que dava dinheiro dizia: «Eu não ponho na minha letra –

aquella obrigação? Diga o nobre ministro; porque não se

réis – ponho – libras esterlinas, para ser paga no Brasil

nos diz isso? Porque o espirito do nobre ministro não é

em libras esterlinas; porque si eu puzer – réis – a

outro sinão constantemente offender, desacreditar áquelle

oscillação do valor da moeda brasileira é tal que posso

importantissimo estabelecimento de credito. S. Ex.

calcular o cambio em 22, 23 ou 24, e entretanto, quando

procurou razões, e encontrou-as na fertilidade de seu

chegar a letra ao Brasil, o cambio póde estar a 18, e eu

espirito para destruir o credito do banco do Brasil.

porconsequencia

soffrer

um

prejuizo

extraordinario:

E assim não deparou com esta, e vêm a ser que

portanto tenho necessidade de fazer minhas operações

esse banco tem cumprido religiosamente o disposto na lei

de credito somente em libras esterlinas.»

de 1853, pelo que diz respeito ao resgate do papel

corpo

moeda. Tem cumprido ou não? Diga-o S. Ex. O silencio

legislativo, attendendo áquillo que era mais geral,

Estavamos

neste

do Sr. ministro é inexplicavel para mim, salvo si S. Ex. se

attendendo áquillo que mais vezes se dava, em uma

envergonha de confessar uma cousa que, a fallar a

palavra,

verdade, é evidente e patente a todos os espiritos.

conhecendo

estado

quando

judiciosamente

o

o

estado

das

cousas, discutiu e approvou o projecto de lei de 1846 que

Senhores, o banco do Brasil tem cumprido á risca

fixou o cambio a 27. D'ahi em diante o valor da moeda

essa disposição da lei de 1853, tem feito o resgate,

brasileira foi sempre calculado em 4$ por oitava de ouro.

conforme a lei determinou.

Assim fixado este padrão monetario, era necessario

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado.

tambem que o corpo legislativo dissesse ao governo: «De

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não

hoje em diante vós ficais por esta lei auctorisado para

era obrigado a fazer mais, nem o podia fazer. Não podia

retirar da circulação o papel que fôr necessario retirar

estender o resgate a mais, porque a lei não quer. Si acaso

para conservar este padrão monetario em 4$ por oitava

o banco excedesse esse resgate, iria contra os principios

de ouro.» Eis aqui exactamente o que aconteceu.

que cictaram a lei de 1853; iria contra a gradação

Mas podiam os legisladores daquella época

prudente estabelecida na lei de 1853 para se poder fazer

conceber o absurdo de que haveria no Brasil um ministro

o resgate sem prejuizo notavel, sem, em uma palavra,

da

abalo industrial e commercial. Como é, pois, que se póde

fazenda

absolutamente

que

encabeçasse

oscillantes,

filhos

nesta
de

lei

cambios

circumstancias

especiaes e temporarias, cambios devidos a causas muito
diversas daquelas que a lei teve em vista?! Certamente

dizer que a lei de 1853 não foi cumprida pelo banco?
Mas, disse o nobre ministro da fazenda, repetindo
as palavras do nobre senador por Pernambuco: «Vêde
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bem que, si a lei de 1853 revogou a de 1846, as

Eu disse, Sr. presidente, (e aqui na casa tem-se dito

occurencias provam que a lei de 1853 não foi executada.» melhor do que eu) que tal crise não existia em nosso paiz;
Senhores, a lei de 1846 foi sem duvida alguma revogada que quem a creou foi o nobre ministro da fazenda
pela lei de 1853, na parte em que esta attribuiu ao banco o juntamente com a directoria do banco segundo as medidas
que por aquella estava attribuido ao governo...
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Apoiado.

adoptadas por um e por outro. Tem-se demonstrado na
casa eloquentemente, inconcussamente que o nobre

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...na ministro da fazenda, em vez de attender ao artigo 2º da lei
parte em que a lei de 1853 definiu o modo e estabeleceu a de 1846, que auctorisou o governo para retirar papel
escala por que o resgate devêra ser feito, o que não moeda, auctorisou pelo contrario a emissão de mais papel
estava bem definido, o que não estava bem explicado, o quando a lei determinava o contrario. Não é isto
que vagamente fôra determinado na lei de 1846, podendo inconsequente? Como é pois que o nobre ministro nos
o governo retirar da circulação 2, 3, 4 ou 6,000 contos, vem dizer que obrou em virtude da lei de 1846, quando é
podendo fazer operações, etc., etc. A lei viu que era certo que obrou de maneira diametralmente opposta á
indispensavel marcar o prazo, a raia até onde iria o resgate essa lei?
que em sua sabedoria queriam os legisladores que se
fizesse.

Assim, Sr. presidente, creio que o nobre ministro da
fazenda me deve fazer hoje a honra de declarar que está

E’ nesta parte , Sr. ministro da fazenda, que a lei de conforme com a minha opinião, que está conforme com as
46 está revogada; mas não está revogada pelo que diz opiniões dos nobres senadores que têm melhor do que eu
respeito á necessidade do resgate, o qual continúa a existir sustentado esta mesma doutrina.
pela fórma marcada na lei de 1853. Não ha portanto

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Si V. Ex. me

nenhuma anomalia; o dilemma offerecido pelo nobre fizer um resumo dessas opiniões, eu saberei a que tenho
ministro da fazenda, em repetição daquillo que disse o de responder.
nobre senador por Pernambuco, não tem o menor

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O jornal

fundamento, não merece a menor attenção, não serve fará, digo, o jornal da casa, o outro é por favor.
sinão para illaquear a consciencia dos legisladores

Creio que é fundado este meu pedido feito ao nobre

brasileiros, que têm de decidir a questão importante da ministro da fazenda. S. Ex. disse-nos hontem: «Por que
legalidade dos actos practicados pelo nobre ministro da motivo não me será dado mudar de opinião? Isso é proprio
fazenda.

do homem que estuda; as circumstancias são que

Mas, pergunto eu, senhores, ao nobre ministro que determinam o juizo que se deve fazer das necessidades
parece não gostar desta verbiagem: o que é que elle fez publicas, para se proceder segundo essas necessidades.»
na inculcada crise em que se suppoz que existiu o Brasil?

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Me esqueci de

Elle mesmo definiu isso em um discurso proferido, faz hoje citar o exemplo de V. Ex.
um mez. Na sessão de 5 de julho o nobre ministro da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si pois

fazenda definiu o que fez para salvar o paiz; e disse com V. Ex. reconhece essa maxima, por que razão não terei eu
uma ingenuidade digna do nobre ministro, e que pela o direito de esperar que o nobre ministro concorde comigo
minha parte merece todo o elogio: «Senhores, o que é que relativamente á opinião que acabo de proferir?
eu fiz? garanti saques; mas em que consistiram esses

Agora, não pense o nobre ministro que estou

saques e qual a razão por que taes saques se fizeram? dizendo isso por ironia. Eu entendo que o homem publico,
Em consequencia de uma crise, não havendo sacadores, assim como o homem particular, deve alterar suas
devendo-se porém sacar dinheiro para a Europa, não fiz opiniões, segundo as circumstancias. O homem não é
mais do que garantir esses saques, porque não havia immutavel; porconsequencia as circumstancias devem
sacadores, ou esses sacadores não eram sufficientes para modificar seu modo de pensar.
satisfazer as necessidades da praça.»

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Mas elle deve

Senhores, isto simplesmente dito e proferido pelo pensar de modo que as circumstancias não o façam mudar

nobre ministro da fazenda não explica cabalmente em todos os dias.
primeiro logar, que tal crise não existiu no Brasil? Porque

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas o

não existiu nas outras praças do Imperio? existiu apenas caso está passado, o nobre ministro tem visto seus votos
aqui no Rio? Em segundo logar, que as operações feitas confirmados, está satisfeito o seu amor proprio com alguns
pelo nobre ministro não tinham nada com a lei de 46, não elogios mandados daqui publicar na Europa.
tinham nada com a sustentação do valor do papel-moeda,

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Seria V. Ex. que

não tinham nada em uma palavra com a lei de 1853, com os mandou publicar?
aquelle onus que essa lei impôz ao banco?

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Oh!

Como vem pois dizer-nos o nobre ministro que meu senhor, não tenho habilidade para isso.
essas operações salvaram o Brasil de uma crise, e

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Queria saber a

acabaram com outras que deviam ter logar? e nesta parte, quem devo esse obsequio.
senhores, S. Ex. tirou illações as mais excentricas dos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Declaro

discursos proferidos pelos Srs. Manuel Felizardo e a V. Ex. que não sou capaz de escrever uma linha, não
visconde de Itaborahy! E’ pois o mesmo nobre ministro da tenho geito para isso; tenho algum geito para dizer cousas
fazenda quem nos explica a simplicidade das suas agradaveis, como procuro fazer na tribuna; mas longe de
operações, quem nos prova ingenuamente que ellas nada mim a presumpção de ter habilidade para escrever alguma
tiveram com a lei de 11 de setembro de 1846, e que elle cousa agradavel, por que não sei o estylo. Si eu o podesse
não tinha por fim sinão dar sacadores á praça, porque ella fazer, então
não os tinha sufficientes. O que tem isso com o valor
monetario do meio circulante?
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não era principalmente de V. Ex. que o havia de fazer; esta a opinião dos seus amigos, que emquanto a taxa dos
havia de ser o nobre ministro do imperio a quem devo uma descontos estiver na altura em que se acha, o commercio
veneração sem limites.

não póde prosperar! De modo que o nobre ministro nos

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Estimo bem que quer arrastrar para essa opinião excentrica, de que e a
elle chegasse.

baixa da taxa do juro que ha de promover a prosperidade

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Para alliviar um do paiz.
pouco a V. Ex.
O

SR.

Eu não quero, Sr. presidente, demorar esta
VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

– discussão, por isso não entro em outras demonstrações. O

Emquanto aos elogios, Sr. presidente, direi a V. Ex. mais meu fim unicamente é responder a algumas das
duas palavras.

proposições proferidas pelo nobre ministro da fazenda.

Eu quizera que se procurasse tambem explicar a Tendo pois respondido á primeira, passo á segunda.
razão por que naquelles paizes onde existiu a crise, todas

V. Ex. sabe que nós mui pouco auxilio temos ainda

as cousas se serenaram, voltaram ao seu antigo estado, hoje para podermos discutir com exactidão as proposições
entretanto que no Brasil, onde a crise não existiu...

proferidas no senado. Os extractos são pequenos e

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – A tal crise incompletos; o jornal official ainda não tem podido
continúa.
O

satisfazer bem aos desejos do senado, publicando as
SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

– sessões no dia seguinte. Portanto, limitar-me-hei a alguns

Continúa cada vez peior, porque estão actuando até sobre apontamentos que tomei quando fallava o nobre ministro.
o meio circulante as mesmas causas creadas nos dias de
dezembro, janeiro e fevereiro, e assim por diante.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado.

Disse S. Ex. que o banco do Brasil tem um
privilegio, e que em virtude desse privilegio oneroso, no
juizo do nobre ministro da fazenda, como deu hontem a

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si V. entender e tem sustentado em muitas outras occasiões, é
Ex. me désse licença, eu diria que, pelo que acabo de lêr já tempo de se obrigar o banco a fazer com que o papel
em folhas vindas da Europa, é notavel um facto, e é que a represente 4$000 por oitava de ouro, o que actualmente
exportação da Inglaterra, a calcular-se pelos cinco não tem logar; o cambio não tem chegado ainda a 27.
primeiros mezes deste anno, tem de ser em 1858 do

Sr. presidente, esta proposição, em these, seria

mesmo valor que a de 1856, ficando de permeio o anno de digna de ser adoptada, quero dizer, todos nós desejamos
1857, que foi o anno das especulações desabridas, pouco que o nosso meio circulante tenha o valor que a lei lhe dá,
consideradas, que occasionaram a crise naquelle paiz.

isto é, esteja de conformidade com o padrão legal. Mas,

De modo que, sendo o valor da exportação em pergunto eu, o banco foi encarregado de sustentar o valor
1856 de 43 milhões de libras, espera-se que a exportação do papel na razão declarada na lei de 1846, ou, pelo
tenha o mesmo valor de 43 milhões de libras no anno que contrario, as obrigações do banco estão expressamente
corre, entretanto que a de 1857 foi muito superior. As definidas na lei de 1853? Nesta lei não encontro
cousas voltaram portanto ao seu antigo estado naquelle disposição alguma da qual se possa deduzir que ao banco
paiz; e porque é que não voltaram entre nós? Si as causas incumbe o sustentar o papel na razão de 4$ por oitava de
desappareceram, o que é que está actuando actualmente ouro. Si da lei de 1853 se podesse deduzir essa obrigação,
sobre o commercio e sobre a industria do Brasil, já não então diria que o nobre ministro da fazenda tinha toda a
direi a passos de gigante, porque não sou pessimista, mas razão.
direi ao nobre ministro da fazenda que tenho receio de que

Assim, minha opinião é que, si o banco do Brasil

os seus desejos, aliás patrioticos, não se verifiquem no fim deve ser obrigado a sustentar o papel no valor do padrão
do anno. O augmento de renda que tem apparecido, essa monetario estabelecido na lei de 1846, não existindo na de
prosperidade apparente que actualmente existe, receio 1853 nenhuma disposição que o obrigue a isso, somente
que desappareça em tempo muito proximo, porque a um novo acto legislativo o póde fazer. Mas é preciso
situação da Europa toda me convence de que esse infeliz entender-se com antecedencia que entre o banco do Brasil

vaticinio se realizará.

e o governo ha um contracto; que as condições deste

O que acontece na Inglaterra, e acabo de expôr, contracto estão exageradas na lei de 1853 e nos estatutos
verá o nobre ministro da fazenda pelo relatorio publicado approvados pelo poder executivo, e que os contractos não
no Monitor francez que aconteceu em França pelo que diz podem ser alterados por um só das partes. Para que pois o
respeito á importação. Ora, como nossa renda é nobre ministro da fazenda nos trouxe essa idéa? Para que
dependente do estado commercial daquellas duas grandes apresentou ao senado essa importantissima questão?
nações e tambem do estado commercial de outras depois Para desvirtuar as acções do banco?
dessas, póde ser que se realize o vaticinio que aliás não
desejo vêr realizado.

Admirei hontem, senhores, que o nobre vicepresidente do banco do Brasil, ouvindo essa proposição

Responda pois o nobre ministro, explique ao proferida pelo nobre ministro da fazenda, não pedisse
senado a razão por que entre nós as cousas não têm immediatamente a palavra para justificar o banco e
ainda melhorado, e pelo contrario marcham para um defender seus direitos na fórma da lei e dos estatutos
estado assombroso.
As quebras, Sr. presidente, que têm apparecido

approvados pelo governo.
Pelo modo por que se exprimiu o nobre ministro da

entre nós, montam já a 22 ou 23,000:000$, e nenhuma fazenda, parece que elle projecta alguma medida sem ser
dellas teve a menor relação com essa inculcada crise do do corpo legislativo, ou de accôrdo com o banco do Brasil,
nobre ministro da fazenda. São causas que estão que tende a realizar o fim que se contém nas palavras
actuando actualmente, e o nobre ministro da fazenda ainda proferidas por S. Ex.
crê, ainda nos disse hontem, e é

Sr. presidente, eu entendo que da parte dos
senadores e em geral dos representantes da nação deve
haver muito boa disposição para com estabelecimentos
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daquella ordem; mas, si essa obrigação incumbe aos Tanto se póde separar, que o governo actual deu o direito
representantes da nação, ella é muito mais premante pelo de emissão a alguns estabelecimentos bancarios; mas não
que diz respeito aos ministros da corôa e principalmente determinou que as notas desses bancos fossem recebidas
ao ministro da fazenda.

nas estações publicas.

As palavras do ministro da fazenda têm um alcance

O que digo é que o privilegio dado ao banco de

muito grande quando se tracta de um estabelecimento serem recebidas as suas notas nas estações publicas foi
como o banco do Brasil; é pois necessario que S. Ex., determinado por tal fórma na lei de 1853 que com o direito
quando

proferir

taes

proposições,

as

desenvolva de emissão ficou formando um e unico privilegio. Portanto,

plenissimamente para justificar sua opinião e mesmo para não posso comprehender como o nobre ministro desliga
salvar o decoro e os principios de justiça do poder um do outro privilegio, para dar direito de emissão a outros
executivo de que faz parte.

bancos, embora lhes negasse o favor de serem recebidas

Eu não me importaria tanto com as opiniões do suas notas nas estações publicas.
nobre ministro da fazenda actual, si não visse que das

Eu tenho tanta razão para entender que um

opiniões de S. Ex. podem resultar inconvenientes para privilegio está inteiramente ligado com outro, que tambem
qualquer outro ministro da fazenda que se lhe seguir. Essa entendo que, para que um Estado tome a si a obrigação de
oscillação do credito e conceito devidos ao poder executivo receber

nas

estações

publicas

o

papel

de

um

é muito prejudicial ao paiz. S. Ex. parece que pouco pesa estabelecimento bancario, é indispensavel que tenha tal
as proposições que profere em relação ao banco; e sinão influencia na emissão que não seja de modo algum
veja V. Ex. o que disse o nobre ministro da fazenda.

suspeitavel o abuso relativamente ao papel de credito do

Impugnando S. Ex. o requerimento, em um aparte estabelecimento privilegiado; e por isso considero um e
se lhe disse que o requerimento tinha o fim que eu já outro privilegio formando um unico que não póde ser
expuz ao senado: S. Ex. então respondeu que não era dividido.
necessario um requerimento com esse fim, por isso que

Demais, senhores, é preciso termos em vista o

tinha intenção de apresentar algumas medidas, das quaes seguinte: Si nas estações publicas é recebido o papel do
havia de resultar o mesmo beneficio, ou em cuja discussão banco do Brasil; si outros quaesquer papeis pela sua
se poderia obter o mesmo fim.

multiplicidade podem influir no valor do meio circulante; si

Pena foi, Sr. presidente, que o nobre ministro não dessa alteração necessariamente hão de resultar os
explicasse já quaes eram essas medidas, porque então inconvenientes que todos sabem ao papel recebido do
votariamos com conhecimento de causa; e mais ainda, banco privilegiado nas estações publicas, é indispensavel
pena foi não ter S. Ex. explicado o seu pensamento a este concluir que, emquanto existir o privilegio de serem
respeito, porque, tendo o nobre ministro da fazenda fallado recebidas nas estações publicas as notas promissorias do
no privilegio do banco e na necessidade em que esse banco privilegiado, não se póde de fórma alguma dar o
estabelecimento se acha de sustentar o valor do papel na direito de emissão aos outros bancos, porque o papel
razão de 4$ por oitava de ouro, não explicou tambem desses outros bancos póde influir no valor do daquelle, e
como é que, reconhecendo o governo o privilegio de perderá o Estado em consequencia a obrigação em que
emissão dado ao banco do Brasil, se julgou auctorisado está de receber nas estações publicas o papel do banco
para dar o direito de emissão a outros estabelecimentos privilegiado.
particulares. Eu digo a V. Ex. que todas estas cousas me
têm feito grande peso e produzido grandes duvidas.

Ante-hontem fez-se aqui em um discurso uma
grande censura á lei de 1853, por ter creado o banco do

Si eu considerasse como um privilegio a emissão Brasil pela fórma que o creou; até se avançou a
dada

ao

banco

do

Brasil,

então

tinha

deduzido proposição de que não é necessario á nossa industria, ao

immediatamente que ao governo não podia de fórma nosso commercio um estabelecimento daquella ordem,
alguma caber o direito de dar emissão a outros sustentando-se o principio da pluralidade dos bancos.
estabelecimentos bancarios. Si não é privilegio, então

Sr. presidente, já declarei no senado que para mim

bem: mas o nobre ministro da fazenda nos disse hontem é de intima convicção o seguinte: em um paiz onde o meio
que o banco tinha um privilegio: ora, nós não conhecemos circulante for de papel moeda, de notas promissorias
outro sinão o privilegio da emissão, o privilegio de serem trocaveis em ouro e em papel moeda, e de ouro, não é
seus bilhetes recebidos nas estações publicas.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Aqui está elle.

possivel com segurança dar-se o direito de emissão a mais
de um estabelecimento bancario. A multiplicidade dos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ este bancos com emissão em circumstancias taes é no meu
só?

conceito

um

volcão,

de

cujas

crateras

ha

de

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ do que eu necessariamente sahir gravissimas calamidades.
fallava.

Não sei si o nobre ministro da fazenda attendeu á

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Este minha proposição; eu sustento a opinião da unidade
está ligado com o outro; eu quizera que V. Ex. nos bancaria no Brasil.
explicasse como é possivel desligar um do outro. O

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Eu já sabia.

privilegio de ser recebido nas estações publicas o papel do

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não

banco está ligado ao privilegio de emissão, um e outro posso mesmo...
formam a mesma cousa.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – V. Ex. é homem

Senhores, concebo que se possa separar um do do monopolio.
outro, isto é, que se dê o direito de emissão sem o de ser

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não

recebido nas estações publicas o papel dessa emissão: posso mesmo, Sr. presidente, conceber proposição diversa
mas, dando se ambos, um não póde ser desligado do dessa. Nem a sciencia nem a practica a podem
outro, e nem a lei o separou pelos grandes interesses que aconselhar. O nobre ministro da fazenda, com o
estão ligados a tal privilegio.
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aparte que me deu agora, pretende inocular na minha Incolume, senhores, não soffreu cousa alguma. Quando o
proposição o odioso do monopolio. Ora, si o nobre nobre ministro aqui nos disse em um discurso que não
ministro, que nestas circumstancias deve fallar com tinha havido banco algum que podesse resistir á crise,
lhaneza,

discutisse

essa

opinião,

permitta-se-me

a esqueceu-se de que o da Prussia resistiu completamente.

expressão, com sinceridade, creio eu que havia de vêr,

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O de França até

havia de concordar em que na opinião que profiro não ha baixou os juros.
monopolio.

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – A unidade não é Portanto desejo, com o que tenho dito, provar ao nobre
monopolio?

ministro da fazenda que, si, como estou convencido, S. Ex.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A quer regular o nosso meio circulante, dar-lhe a estabilidade
unidade bancaria não envolve aquillo que conhecemos que a lei procurou dar-lhe, em uma palavra, promover a
como monopolio; e accrescentarei mais, Sr. presidente, a prosperidade do nosso commercio e da nossa industria, e
unidade bancaria é tão monopolio, como o póde ser a evitar os inconvenientes que devem resultar dessa
concessão de emissão a 2 ou 3 bancos, e não a todos. E oscillação de cambios nominaes, é indispensavel que
tendo o nobre ministro feito isto, tambem quer o prescrute com olhos muito attentos para o banco do Brazil.
monopolio. Senhores, a unidade bancaria é indispensavel

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Quer que volte

ao Brasil, não só como medida financeira, mas ainda como á unidade bancaria? Aqui é que desejo o conselho de V.
medida politica.

Ex.

Senhores, serei facil em acceder ás opiniões

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Attenda

daquelles que querem vêr descentralizadas muitas das V. Ex. o mais que fôr possivel á necessidade de
nossas instituições administrativas; concordarei talvez com uniformizar o meio circulante, de dar força áquelle
muitos dos nossos homens publicos que desejam que se estabelecimento, do qual ha de indispensavelmente sahir o
dilatem um pouco mais as franquezas provinciaes; porém bem. Quaesquer que possam ser os desvarios de uma
de

fórma

nenhuma

consentirei,

nas

actuaes directoria pouco judiciosa, ainda dada esta hypothese que

circumstancias, que se deva adoptar, pelo que diz respeito se não dá, nunca os males causados por essa directoria
ao regimen financeiro bancario, outro principio que não serão eguaes aos beneficios que daquelle estabelecimento
seja o da unidade bancaria.

hão de resultar para o paiz.

Eu já em um discurso lembrei ao senado o que está

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Mesmo com as

acontecendo na Allemanha. Todos sabem os esforços que taes directorias que commettam desvarios?...
tem feito a Prussia para dar á Confederação Germanica

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex.

um unico meio circulante; esses esforços datam de dois ou não ouviu o que eu disse.
tres annos, e ultimamente foi nomeada uma commissão

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ouço bem.

das pessoas mais illustradas dos differentes Estados da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O que

Confederação para entrar nesse ajuste e levar ao cabo eu disse foi que os males que hão de resultar de qualquer
aquelle proposito, porque na realidade todos avaliam os directoria mal organizada, serão sempre menores do que
extraordinarios inconvenientes que resultam ao commercio os bens que hão de resultar do estabelecimento.
da Confederação Germanica da diversidade das entidades
monetarias.

Creia mais S. Ex. que commetteu um erro e erro
gravissimo em dar direito de emissão aos bancos a quem

Ora, não poderá o que acabo de dizer ter alguma tem conferido esse favor. Creio que V. Ex. está hoje
applicação relativamente ao Brasil? Nossas assembléas convencido de que não deve mais conferir esse favor a
provinciaes têm o poder quasi indefinido de legislar: ellas nenhum outro estabelecimento bancario.
já têm assumido o direito de crear impostos de exportação;
algumas

dellas

têm

mesmo

creado

impostos

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não estou

de convencido, não.

importação: os charutos da Bahia pagam direitos de

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Pois

importação em Pernambuco; os generos da industria de S. estou convencido de que V. Ex. não o ha de fazer.
Paulo pagam direitos de importação em Minas; e vice-

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O banco Rural não

versa, em S. Paulo pagam direitos de importação os quiz usar do direito de emissão que S. Ex. lhe conferiu.
productos do Paraná e do Rio Grande do Sul!

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não quiz usar e

Ignora porventura alguem que a importação tem mandou buscar notas á Inglaterra!
relação immediata com a exportação? que uma depende

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O

absolutamente da outra? Que aquillo que regula a banco Rural mesmo está com medo do presente que o Sr.
importação ha de regular tambem a exportação? Si acaso ministro lhe fez!
as assembléas provinciaes já têm esse poder, havendo

Releia S. Ex. os classicos da sciencia monetaria, ha

demais a mais uma moeda provincial, a nossa legislação de convencer-se de que os bancos podem prosperar, ter
industrial e commercial será incomprehensivel, senhores, lucros, e fazer grandes beneficios á industria e ao
para não dizer mais nada!

commercio sem a emissão.

Como é, pois, que não hei de sustentar o principio
da unidade bancaria?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sem duvida.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Com que

Acaso o nobre ministro da fazenda sabe de algum meios?
desastre acontecido na Prussia, cujo banco é o mais
restricto que é possivel, banco cuja instituição é a mais V. Ex.
severa que se tem podido conceber, cujo principio de
unidade é o mais extremado? Como esse banco
atravessou a crise em presença da Allemanha?

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Releia
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a Gelbort, e ha de convencer-se de que os bancos de possivel que ache outro exemplo similhante ao estado do
deposito podem tambem alterar o valor do meio circulante nosso paiz sinão na Austria; e o que vê V. Ex. na Austria?
com a celeridade do curso dos seus papeis pela mesma vê o monopolio ou não vê?
fórma que o podem fazer os bancos de emissão.

O

SR.

VISCONDE

DE

ITABORAHY:

–

Os

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Então nem sacrificios que ella tem feito.
emissão nem deposito?

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si V.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Daqui Ex., portanto, attendesse á situação peculiar em que nos
concluo que, para que os bancos obtenham grandes achamos, não havia de sustentar outra opinião, sinão essa
lucros, não é necessario que tenham o direito de emissão, da unidade bancaria.
porque podem obter os mesmos lucros somente com os

Si nós estivessemos na posição da Inglaterra, cuja

depositos, porque a celeridade do curso dos seus papeis situação é differente da nossa, então poderia V. Ex. achar
vale o direito de emissão; entretanto que, no estado em razões plausiveis para sustentar o systema inglez; mas
que se acha o nosso paiz, o nobre ministro sabe que o assim mesmo, veja quanta solicitude se tem empregado
direito de emissão, que em outras circumstancias póde ser alli na discussão de uma lei relativamente a bancos com
inoffensivo, é de extraordinario perigo; é um abysmo que o emissão.
nobre ministro está cavando, abysmo que ha de sem

Senhores, tomei alguns apontamentos, quando o

duvida alguma engolir toda a riqueza do paiz em um nobre ministro da fazenda fallava, mas tenho receio de que
cataclysma commercial e industrial. O nobre ministro será não fossem bem tomados, por isso limito-me ao que tenho
o responsavel por esse resultado; e entretanto os seus dito, e resumo o que tenho dito da maneira seguinte:
amigos exclamam que não querem o monopolio; e com

1º Sustento o requerimento, porque é o unico meio

estas palavras magicas querem incutir medo áquelles que que temos de chamar o senado a definir a questão da
sustentam o grande principio da unidade bancaria.

legalidade das operações do nobre ministro da fazenda, e

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Então sustenta a estabelecer a verdadeira intelligencia do artigo 2º da lei
o monopolio?
O

SR.

de 11 de setembro de 1846.
VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

2º Que este meio não é incurial, porque está

Sustento o monopolio de um só, e V. Ex. sustenta o de inteiramente de accôrdo com o regimento.
dois ou tres; eu ao menos não concorro para esse abysmo
cavado pelas doutrinas do nobre ministro da fazenda.

ministro da fazenda, salvo si o nobre ministro já tem

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado.
O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

3º Que não é de fórma alguma contra o nobre
certeza de que o parecer ha de ser contra a sua opinião, e

– de que o senado ha de approvar esse parecer; mas ainda

...doutrinas de que o nobre ministro mesmo não tem assim o nobre ministro ha de ter a bondade de preferir a
convicção.

utilidade publica ao seu capricho, ao seu interesse

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Essa! Então pessoal, á uma apreciação desse resultado de seus actos.
attribue-me fazer aquillo de que não tenho convicção?

4º Que será realmente inconcebivel que, tendo o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E'.

senado e a camara dos Srs. deputados em tantas sessões

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Depois espere a se occupado deste objecto, se encerrem as camaras sem
resposta.

que appareça uma opinião definida por votação do senado

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eis a ou da outra camara a respeito do objecto.
razão do que disse, meu caro e illustrado Sr. ministro da

5º Que S. Ex. não teve razão no dilemma que

fazenda. A razão é simples, Sr. presidente. Tanto quanto estabeleceu relativamente a achar-se ainda em vigor a lei
leio, tanto quanto estudo, tanto quanto consulto aos de 1846, ou revogada quando confrontada com a lei de
homens practicos e assiduos no estudo da sciencia 1853 que creou o banco, porquanto o resgate do papelmonetaria e bancaria, tanto quanto ouço, ainda não pude moeda entregue ao governo em 1846 e em 1853 ao
achar

nada

que

possa

servir

de

fundamento

ás banco, pela maneira como os legisladores entenderam que

proposições do nobre ministro da fazenda. S. Ex., sempre se devia fazer, isto é, gradualmente, teve logar e tem sido
que tem fallado a esse respeito, tem-se esquecido da fielmente executada pelo banco.
situação peculiar do Brasil; não tem até hoje tomado em

6º O Sr. ministro infringiu o privilegio do banco,

consideração as entidades de que é composto o nosso dando o direito de emissão a outros estabelecimentos
meio circulante: que muito é, portanto, que não tenha visto bancarios, quando a razão e a lei exigiam que só o banco
a verdade? que muito é que elle não tenha tido uma do Brasil tivesse esse privilegio; convindo muito ao paiz e
convicção

profunda

e

fundada

relativamente

ás ao thesouro que o valor dessas notas não possa nunca

proposições que profere?

diminuir-se por causas alheias ao estabelecimento que as

E' neste sentido pois, Sr. ministro da fazenda, que emittiu; o que póde acontecer pela profusão de notas
tenho a honra de affirmar a V. Ex. que V. Ex. tem bancarias dos estabelecimentos novos a quem S. Ex. deu
sustentado doutrinas das quaes não está convencido, o direito de emittir.
porque não tem podido achar em nenhum escriptor razão

Creio que com estas conclusões tenho justificado

fundamentada. Constantemente destaca, isto é, não minha opinião.
attende á situação especial em que se acha o nosso paiz.

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.

Attenda V. Ex. a essa posição especial, e eu quero visconde de Itaborahy.
que V. Ex. nos faça a honra de provar o erro da doutrina
da unidade bancaria, V. Ex. mesmo não é

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Cedo para
se votar.
Não havendo mais quem tivesse a palavra, o Sr.
presidente declarou adiada a discussão, por não

Sessão de 9 de Agosto
haver casa para se votar, e deu para ordem do dia da
seguinte sessão:
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A's 10 horas e tres quartos da manhan, o Sr.
presidente abre a sessão, estando presentes 29 Srs.

1ª e 2ª discussão da proposta do poder executivo, senadores.
fixando as forças de terra para o anno financeiro de 1859 a

Lidas as actas de 5, 6 e 7 do corrente mez, são

1860, com as emendas da camara dos deputados, e mais approvadas.
materias já designadas.

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte

Levantou-se a sessão a uma hora e um quarto da
tarde.

EXPEDIENTE.
ACTA DE 6 DE AGOSTO.

Um aviso do ministerio dos negocios do imperio,
dando as informações que lhe foram pedidas em 27 de

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI julho ultimo, sobre o auxilio de loterias solicitado pela
DE LACERDA.

empreza do theatro de S. Francisco. – A quem fez a
requisição.

A's 10 horas e 3 1/4 da manham, feita a chamada,

Um officio do Sr. senador visconde de Itaborahy,

acharam-se presentes 23 Srs. senadores, faltando com participando achar-se de nojo pelo fallecimento de sua
causa

participada

os

Srs.

Vasconcellos,

Gonçalves mãi. – Fica o senado inteirado e manda-se desanojar.

Martins, Paula Pessoa, Vianna, Wanderley, Alencar,

Outro officio do 1º secretario da camara dos

Vallasques, marquez de ltanhaem, marquez d'Olinda, deputados, participando a eleição da mesa que alli deve
visconde de Maranguape, e visconde de Sapucahy; e sem servir no presente mez.
ella os Srs. Ferraz, Cunha Vasconcellos, barão de

Outro do mesmo secretario, communicando que

Antonina, barão da Boa-Vista, barão de Muritiba, barão do aquella camara adoptou e vai dirigir á sancção imperial a
Pomtal, barão de Suassuna, Baptista d'Oliveira, Carneiro resolução que auctorisa o governo para dispender até á
de Campos, Souza Queiroz, Paula Albuquerque, Mendes quantia de setenta contos de réis com a reedificação da
dos Santos, Sinimbú, Pimenta Bueno, Souza Ramos, egreja matriz da freguezia de S. Francisco Xavier do
Fonseca,

Jobim,

marquez

de

Abrantes,

Vergueiro, Engenho Velho. – De ambos fica o senado inteirado.

visconde de Itaborahy, e visconde de Uruguay.

Mais

tres

officios

do

dito

1º

secretario,

O Sr. presidente declarou que não podia haver acompanhando as cinco seguintes proposições:
sessão por falta de numero para formar casa, e convidou

1ª A assembléa geral resolve:

aos Srs. senadores presentes para trabalharem nas

«Artigo unico. O governo fica auctorisado para

commissões.

conceder licença por um anno, e com os vencimentos
respectivos, ao 2º escripturario da alfandega da capital da
ACTA DE 7 DE AGOSTO.

provincia da Parahyba, Francisco Antonio Gonçalves de
Medeiros, para tractar de sua saúde; revogadas as

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI disposições em contrario.»
DE LACERDA.

«Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco

A's 10 horas e tres quartos da manhan, feita a Xavier Baes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto,
chamada acharam-se presentes 27 Srs. senadores, 2º secretario.»
faltando com causa participada os Srs. Vasconcellos,

2ª A assembléa geral resolve:

Paula Pessoa, Vianna, Wanderley, Alencar, Vallasques,

«Art. 1º O governo é auctorisado para conceder um

marquez de Olinda e visconde de Maranguape; e sem ella anno de licença com todos os seus vencimentos ao
os Srs. Ferraz, Cunha Vasconcellos, barão da Bôa-Vista, conselheiro Antonio de Cerqueira Lima, ministro do
barão do Pindaré, barão do Pontal, barão de Quaraim, supremo tribunal de justiça, para tractar de sua saúde

barão de Suassuna, Baptista de Oliveira, Carneiro de aonde lhe convier.»
Campos, Souza Queiroz, Gonçalves Martins, Paula

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em

Albuquerque, Mendes dos Santos, Pimenta Bueno, Silveira contrario.»
da Motta, Fernandes Torres, Jobim, Nabuco, visconde de

«Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto

Jequitinhonha, visconde de Itaborahy e visconde de de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco

Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto,

Uruguay.

O Sr. presidente declarou que não podia haver 2º secretario.»
sessão por falta de numero para formar casa, e convidou

3ª A assembléa geral resolve:

aos Srs. senadores presentes para trabalharem nas

«Art. 1º A disposição do art. 1º do decreto n. 23 de
30 de agosto de 1834 fica extensiva ao bacharel formado

commissões.

Logo depois de ter o Sr. presidente deixado a pela universidade de Coimbra José da Motta Azevedo
cadeira compareceram os Srs. visconde de Jequitinhonha, Corrêa.»
Gonçalves Martins e Baptista de Oliveira.

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em
contrario.»

SESSÃO DE 9 DE AGOSTO.

«Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto,
DE LACERDA.

Summario. – Expediente. – Discurso e projecto do
Sr. visconde de Albuquerque. – Ordem do dia – Fixação de
forças de terra. Discursos dos Srs. Candido Borges e D.
Manuel.

2º secretario.»
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4ª A assembléa geral resolve:

deliberação. Não digo pois que as minhas idéas sejam as

«Art. 1º Fica o governo autorisado a transferir para melhores, e até bem sei que os meus projectos não são
a 1ª classe do exercito, na arma para que fôr mais idoneo, dos mais felizes, mas nem por isso recúo, nem deixo de
o 2º tenente José Antonio de Araujo.»
«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em
contrario.»

apresentar-me na brecha.
O projecto é este, Sr. presidente; e desde já peço a
V. Ex. que, si elle for apoiado, haja de remettel-o á uma

«Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto commissão que V. Ex. entender seja a melhor, porque
de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco depois que ella der o seu parecer se poderá discutir mais

Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, facilmente a materia (Lê).
2º secretario.»
5ª A assembléa geral resolve:

A assembléa geral decreta:
«Art. 1º O governo restituirá ao banco do Brasil as

«Art. 1º Fica approvada a pensão annual de oito notas ou bilhetes do mesmo banco, que substituiram egual
centos mil réis, concedida por decreto de 10 de junho de valor de notas ou bilhetes do thesouro, em conformidade
1858, a D. Maria José de Araujo Fernandes, viuva do da lei de 5 de julho de 1853; e, logo que esta restituição
tenente-coronel reformado José Antonio Fernandes, sem seja feita, deixarão de ser recebidas as notas ou bilhetes
prejuizo do meio soldo que lhe compete.»

do banco nas estações publicas, e cessará qualquer favor

«Art. 2º Ficam revogadas as disposições em que tenha essa instituição, e não seja commum a outros
contrario.»
«Paço da camara dos deputados, em 5 de agosto

bancos estabelecidos no Imperio.»
«Art. 2º Para a restituição mencionada no artigo

de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco antecedente

são

applicadas

quaesquer

sobras

que

Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, existam da receita e despesa das rendas publicas.»
2º secretario.»
Vão a imprimir, não estando já impressas.

«Art. 3º Não será permittida ás associações
bancarias emissão alguma excedente ao dobro do seu

Um requerimento de Francisco Manuel da Silva e fundo em caixa, representado por moedas de ouro ou
Joaquim Gianini, mestres e compositores de musica da barras do mesmo metal.»
capella imperial, pedindo que seja conferida aos cantores e

«Ficam revogadas as leis em contrario. – Visconde

instrumentistas da mesma capella imperial a gratificação de Albuquerque.»
de 100$ com que foram contemplados na proposição da

Fica depositado sobre a mesa.

camara dos deputados. – A’ commissão de negocios
ecclesiasticos.

ORDEM DO DIA.

E’ apoiado, e mandado imprimir no Diario que
publica os trabalhos do senado, o projecto do Sr. Dias de

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

Carvalho, apresentado e depositado sobre a mesa na
sessão de 3 deste mez, concedendo 2 loterias em favor

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da

das egrejas matrizes de S. Bento de Tamanduá, e de N. S. marinha e interino dos negocios da guerra, é introduzido
da Conceição de Congonhas do Campo da provincia de com as formalidades do estylo, depois do que entra em 1ª
Minas Geraes.

discussão, e é approvada, e passa sem debate para a 2ª, a

Compareceram no decurso da sessão mais oito proposição do poder executivo que fixa as forças de terra
Srs. Senadores.

para o anno financeiro de 1859 – 1860.
O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente,

OS PRIVILEGIOS DO BANCO DO BRASIL.

quando se examina a marcha do governo representativo
em toda a pureza de seus principios, vê-se que as

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sr. differentes mólas da machina funccionam em sua justa e
presidente, quero apresentar um projecto de lei. Na conveniente esphera de actividade, sem que se choquem,

discussão havida sobre o requerimento, que ainda se não sem que se gastem ou se destruam, sem que as perca a
decidiu, para irem a uma commissão as informações harmonia que é indispensavel não só á acção legitima de
vindas da repartição da fazenda acerca de saques, eu todos os pobres, mas ainda ao respeito de todos os
disse que tinha intenção de fazer algum additamento a poderes para todos os direitos escriptos na lei.
esse requerimento e approval-o assim, mas que, tendo o

E' só, senhores, em taes condições que todas as

Sr. ministro da fazenda declarado que votava contra, eu opiniões têm o direito de existirem com suas vantagens e
tinha mudado de intenção e votava tambem contra, seus

inconvenientes,

com

suas

venturas

e

suas

pedindo todavia ao Sr. ministro que se dignasse dar-me desgraças, com suas victorias e suas derrotas; é só em
vocalmente alguns esclarecimentos. S. Ex. na sessão taes condições, repito, que cada uma dellas tem a
seguinte teve a bondade de tomar em consideração esse coragem da sua existencia, e que todas pleiteiam á luz do
meu pedido e deu algumas informações sobre a minha meio-dia o triumpho a que se julgam com direito. E o que
questão.

foi necessario para esse aperfeiçoamento de organisação

Ora, vendo eu que pelas informações dadas pelo social e politica?... E o que é preciso para que assim se
nobre ministro não se poderia instituir uma discussão, aglomerem e fortifiquem todos esses elementos de paz, de
lembrei-me de apresentar um projecto de lei sem presumir ordem, de liberdade e de civilisação? Sem duvida, diz um
de que a questão deva ser encarada da maneira por que judicioso escriptor contemporaneo, sem
eu a encaro, e sem pretender governar o governo, nem ser
hostil ás suas proposições. Mas acho conveniente chamar
á discussão do senado esta questão financeira que a meu
vêr não foi ainda apresentada de maneira a tomar-se
alguma
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duvida, que na ausencia de facções hostis ás instituições uma triste e dolorosa conclusão, porque elle demonstra
do Estado o poder se ache permanentemente em concurso que entre nós as formulas constitucionaes representativas
entre opiniões rivaes, que para obtêl-o ou conserval-o vão degenerando, que as leis vão perdendo o prestigio
tenham necessidade constante de se mostrarem mais necessario

para

se

fazerem

obedecer,

que

a

dignos de o exercerem. Mas nesta grande peleja, responsabilidade ministerial é uma chimera ante a
senhores, para que as idéas ou systemas se possam omnipotencia dos Srs. ministros, que o poder legislativo já
debater com toda a força de suas vantagens, ou com todos nem tem influencia para fiscalizar as despesas publicas!...
os perigos de seus inconvenientes, é necessario que a

O SR. D. MANUEL: – Isso é que é chimera.

verdade seja a norma do pensamento, que a liberdade da

O SR. CANDIDO BORGES: – O nobre senador

tribuna seja uma perfeita realidade, e que a lealdade da tenha um pouco de paciencia comigo, isso é abusar da
palavra que exprime a idéa seja egual á sinceridade da minha fraqueza.
convicção que lhe dá origem; porque fóra deste terreno o

O SR. D. MANUEL: – Si lhe dou apartes, é mesmo

mal reveste as formas do bem, a mentira traja as roupas porque V. Ex. é muito forte.
da verdade, o espirito publico não tem base nem direcção,

O SR. CANDIDO BORGES: – Estou fazendo

a ordem é ameaçada a todos os instantes, e, ante a algumas considerações geraes para marchar em tudo de
mystificação de todos os principios do justo, o progresso accôrdo com o nobre ministro da justiça, afim de que não
da sociedade não passa de um bello sonho.

diga que o meu discurso pecca contra as regras da

E quaes têm sido, Sr. presidente, as condições sob rhetorica.
as quaes havemos vivido estes ultimos 15 longos mezes?

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. parece que tomou o

A verdade terá sido a norma do pensamento ministerial? bastão do commando.
Quero crel-o; mas então, senhores, onde estão essas

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

medidas importantes; onde estão esses projectos cuja

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Os

urgencia é proclamada por todas as boccas, e que a apartes formam um systema, de maneira que se está aqui
palavra ministerial havia promettido em satisfacção á discutindo em apartes.
anciedade publica tão pungentemente provocada?

O SR. CANDIDO BORGES: – E qual é a causa

A liberdade da tribuna, Sr. presidente, terá sido uma deste estado em que nos achamos? Peço permissão aos
perfeita realidade, como convém que o seja á livre nobres ministros para o dizer com a franqueza que devo
manifestação do pensamento e á indispensavel defesa das ao paiz, assegurando-lhes que não desejo offendel-os nem
liberdades publicas? Quero crêl-o; mas então que levemente, e isto tanto mais quanto realmente não posso
significação têm essas palavras encandescentes, esses conceber que qualquer dos Srs. ministros esteja no
doestos, esses insultos e essas ameaças lançadas da ministerio por gosto simplesmente; dou a SS. Exs. O
tribuna pelo ministerio e repetidas pela sua imprensa; patriotismo indispensavel para verem no poder uma
ameaças e insultos que o nobre ministro da fazenda muito posição em que podem prestar serviço ao paiz, e ao
graciosamente se dignou denominar jogos de espirito?...

mesmo tempo um posto que os colloca sob o peso de

O SR. D. MANUEL: – Veja os insultos que o Tres grave compromettimento e severa responsabilidade.

de Maio dirige ao ministerio, e principalmente ao Sr.

O SR. D. MANUEL: – Que muita gente quer.

marquez de Olinda; é uma folha dos senhores.

O SR. CANDIDO BORGES: – Qual é a causa,

O SR. CANDIDO BORGES: – ... jogos de espirito repito, deste estado excepcional em que nos achamos? Eu
de que não tem sido exceptuado nenhum membro da já o disse uma vez nesta casa, e não tenho receio de
opposição, desde o probo e honrado empregado publico repetil-o, embora o governo nos mande de novo pela sua
até ao digno conselheiro de estado?!...
O SR. D. MANUEL: – Falle bem nisso.

imprensa ameaçar com uma revolução.
A causa está na existencia de um ministerio sem

O SR. CANDIDO BORGES: – A lealdade da palavra força e sem prestigio; de um ministerio que anda a
terá sido egual á sinceridade da convicção que lhe dá reboque de uma maioria incerta e duvidosa, que elle não

origem? Quero crel-o tambem; mas, senhores, a que póde e nem sabe dirigir, contentando-se com a vida
proposito veiu então o nobre ministro da fazenda ferir tão simples expediente, e acreditando que nella ha de colher
profundamente no meio do parlamento o brio e a honra os mesmos louros brilhantes que seus adversarios
dos directores do banco do Brasil, dando como certa a estavam acostumados a conquistar pelo aturado trabalho e
existencia de factos que não se deram e que aqui foram profunda meditação.
positivamente negados pelo nobre senador pela provincia

Si entretanto, senhores, é necessario que o paiz

de Minas, vice-presidente do banco e coreligionario politico passe por esta provança, passe embora; conservem-se os
do Sr. ministro da fazenda? A que proposito S. Ex. nobres ministros, eu lhes darei os parabens no dia em que
procurou lançar sobre essa directoria a responsabilidade me convencerem de que estava profundamente enganado;
do exclusivo dos saques concedidos á casa Mauá, quando mas por ora permittam SS. EEx. que, como membro da
a correspondencia publicada attestava inteiramente o opposição, declare perante o paiz que, como ella, não
contrario?

estou

disposto

a

ser

complice

da

tremenda

O SR. DANTAS: – Até na fixação das forças de responsabilidade que pesa sobre o governo.
terra vem o banco Mauá!

Sr. presidente, devo achar-me em grande embaraço

O SR. CANDIDO BORGES: – Em vista de tudo nesta discussão, e o nobre senador pelo Rio Grande do
isso, pergunto, de que é que temos vivido, o que é que se Norte deve sem duvida alguma ter sido o primeiro a
tem feito? Senhores, o exame necessario para responder- admirar-se de que tivesse eu tomado a palavra...
se a esta pergunta nos leva forçosamente a
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O SR. D MANUEL: – Dou parabens a mim mesmo.

seu amigo e collega o Sr. ministro da guerra; cumpre o

O SR. CANDIDO BORGES: – …porque o senado

seu dever.

está lembrado que ha 8 ou 10 dias, fazendo-me S. Ex. a

O SR. MIRANDA: – O Sr. ministro da marinha deve

honra de occupar-se com algumas das considerações que

estar aqui muito a seu gosto, porque na maior parte

emitti por occasião de um requerimento que havia

somos seus amigos de hontem, de hoje e de amanhan.

apresentado ao senado, S. Ex. disse daquelle mesmo

O SR. D. MANUEL: – Ainda bem!

logar: «Razão haveria para o senado admirar-se, si eu

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente,

fôsse intrometter-me em uma questão de medicina.».Vê,
pois, V. Ex. que, si o nobre senador entendeu que devia
provocar a admiração do senado intromettendo-se elle em

quando os interesses mais vitaes do paiz…
O SR. D. MANUEL: – Ainda é exordio? (O Sr.

ministro da fazenda ri-se).

uma questão de medicina, do mesmo modo não póde

O SR. CANDIDO BORGES: – O Sr. ministro da

deixar de provocar a admiração do senado que eu me

fazenda que lhe responda; elle acaba de rir-se, e não

occupe de materias relativas á repartição da guerra.

serei eu quem affirme que a pergunta de V. Ex. deve ser

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. é tenente-coronel.
O SR. CANDIDO BORGES: – Antes, pois, de
qualquer reparo do nobre senador pelo Rio-Grande do

respondida com risadas.
O SR. D. MANUEL: – Que narração, meu Deus,
nos espera!

Norte, declaro com muita antecedencia que não me vou

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

emmaranhar nas graves e complicadas questões da arte

O SR. D. MANUEL: – Por causa da narração?

da guerra; vou apenas examinar alguns actos de mera

O SR. CANDIDO BORGES: – Quando, Sr.

administração, para os quaes creio que a generosidade

presidente, dizia eu, os mais fortes, os mais notaveis

de S. Ex. não deixará da dar-me a necessaria faculdade.

interesses do paiz não merecessem sempre séria

Si entretanto, Sr. presidente, o nobre senador, cujo juizo é

attenção da parte dos legisladores; quando mesmo elles,

sempre por mim respeitado, entender que nem para isso

fatidicos de clamar contra as repetidas infracções da lei

sou competente…

guardassem

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Cala-

profundo

silencio,

e

se

limitassem

simplesmente a guardar as formulas e as apparencias,
ainda assim, Sr. presidente, a leitura do relatorio do Sr.

se.
O SR. CANDIDO BORGES: – …não me calarei,
perdôe-me V. Ex.; não me calarei, mas pedirei a S. Ex. a

ministro da guerra não podia deixar de produzir uma bem
desagradavel impressão.

bondade de ao menos deixar-me permanecer na posição

Abri, senhores, este relatorio e a par de idéas

de simples medico, de medico sim, que não abandona o

anarchicas que um ministro da corôa tem sempre

doente nem mesmo quando o acredita accommettido por

necessidade de previnir e de destruir, vós vereis levada á

molestias mortaes.

ultima evidencia essa desgraçada esterilidade, que dá

O SR. MIRANDA: – Apoiado.

especial

O SR. D. MANUEL: – Oh! que apoiado!

presidente, dever proferir estas palavras perante o

O SR.

senado.

CANDIDO BORGES:

– Parece, Sr.

presidente, á primeira vista, que, não se achando
presente o nobre ministro da guerra, razão haveria para

feição

á

administração

actual.

Sinto,

Sr.

O SR. D. MANUEL: – O senado está acostumado
a ouvir cousas muito peiores.

deixar-se o exame de seus actos, razão haveria para não

O SR. CANDIDO BORGES: – Sinto dever proferir

demonstrar-se que esses actos envolvem infracções de

estas palavras perante o senado, porque, si ellas

lei de tal natureza que não podem deixar de contristar a

exprimem a situação actual do paiz, por essa mesma

todos os verdadeiros amigos das instituições livres;

razão não podem deixar de martyrisar todos os bellos

apresenta-se porém o nobre e respeitavel Sr. ministro da

sentimentos que o patriotismo póde inspirar. Mas o que

marinha que vem assumir a responsabilidade dos actos

hei de fazer, senhores? A logica dos factos é implacavel

do seu collega, que vem responder por elles…

em sua demonstração; o relatorio está escripto, as letras

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vem dar
informações.
O SR. CANDIDO BORGES: – …que os vêm

de que elle se compõe, as palavras, os periodos, não
podem mais desapparecer de suas paginas e nem da
memoria dos que o estudaram.

sustentar; e nem era de crer que o contrario acontecesse

Vou lêr ao senado o trecho a que me refiro; o

em um ministerio tão unido por essa solidariedade tal,

senado calcule em sua sabedoria qual é a impressão que

qual a entende o nobre presidente do concelho.

devia produzir naquelles a quem é dirigido, quaes são as

Faço, Sr. presidente, sinceros votos para que o

consequencias que póde resultar de um similhante facto;

nobre ministro da marinha carregue victoriosamente essa

e acredito, Sr. presidente, que o senado me ajudará a

pesada cruz, que um destino cruel collocou sobre seus

censurar a estranha coragem de quem o traçou.

fortes hombros; e espero que no desempenho perfeito
desta ardua tarefa S. Ex. leve á ultima evidencia a semrazão com que o nobre Sr. ministro da fazenda se
apressou a declarar nesta casa que era liberal de hontem,

O SR. D. MANUEL: – Leia o trecho que provoca a
anarchia.
O SR. CANDIDO BORGES: – Disse o Sr. ministro
da guerra, tractando do recrutamento: (lê)

de hoje e de amanhan, só porque S. Ex. o Sr. ministro da

«Tracta-se de gravar uma parte da sociedade em

marinha havia declarado na outra camara que era

beneficio de outra e de impôr áquella a negação de todos

conservador de hontem, de hoje, e de amanhan. Faz bem

os trabalhos, privações e sacrificios para garantir ao geral

o nobre ministro, faz bem em sustentar o

dos cidadãos as commodidades, a abundancia, a riqueza,
a segurança e mais vantagens da vida social.»
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Dizei mais que essas insignias e esses medalhas

O SR. CANDIDO BORGES: – A que proposito o que brilham sobre suas fardas, não attestam simplesmente
nobre ministro da guerra escreveu em seu relatorio este os actos de seu heroismo e valor, que attestam tambem a
desgraçado trecho? Ou é elle uma perfeita banalidade, que confiança que nelles deposita o paiz, e são uma prova
não merece as honras de uma discussão séria, ou é o evidente do reconhecimento nacional; e por fim, Sr.
fructo de uma irreflexão por demais perigosa, e que ministro, repeti ao soldado as eloquentes palavras do
portanto não póde passar sem o mais solemne protesto general Foy. Dizei-lhe: – Soldado! vossa honra não
dos representantes da nação.

professa sinão uma unica religião, e essa religião

Pois, senhores, qual é a sociedade do mundo circumscreve-se em duas palavras – amor ás leis quanto
aonde as diversas classes que a compõem vivem ao interior, amor á patria quanto ao exterior.
esemptas de onus, e trabalham exclusivamente em seu
proprio beneficio ou vantagem?

Para provar-se, Sr. presidente, a accusação de
esterilidade que fiz á repartição da guerra, basta examinar-

Qual é a parte do mundo aonde o nobre ministro se o juizo emittido pelo proprio Sr. Ministro acerca da sua
encontrou uma sociedade em que seus membros, a par repartição; vê se que S. Ex...
das vantagens, ou dos direitos que desfructam, não
tenham onus ou deveres a preencher?
Pois, senhores, o cortador de madeira, por

O SR. D. MANUEL: – Em que pagina? Faz-me o
favor de dizer?
O SR. CANDIDO BORGES: – Em quasi todas... Vê-

exemplo, que no meio do deserto, exposto ao sol, á chuva se que S. Ex. faz um juizo muito desfavoravel do estado de
e a mil privações, ensopa com o suor de seu rosto a terra todas as repartições de seu ministerio.
sobre que pisa, e que arqueja sobre o cabo do machado

Tractando o nobre ministro da contadoria geral da

em que o cansaço o obriga a procurar apoio, não poderia guerra e pagadoria das tropas, entende que o estado em
tambem maldizer sua sorte ao lembrar-se que as madeiras que se acham essas repartições não póde continuar por
que talha irão servir á construcção de bellas cadeiras, de mais tempo, sem inconvenientes para o serviço publico.
excellentes leitos, ou de magnificos palacios, onde outros Cumpre notar que o nobre ministro está auctorisado para
passarão bellas horas de descanço ou de recreio?

fazer estas reformas, isto é, para pôr estas repartições no

O medico por exemplo, que depois de aturados estado reclamado pelo serviço publico; mas S. Ex. diz que,
estudos, alguns dos quaes repugnantes, não tem tempo reconhecendo a necessidade urgente desta reforma, não a
para comer, não tem hora para dormir, que affronta as fez, e assegura que não se fará dentro dos limites
devastações epidemicas, que arrisca a sua vida, e que marcados pelas respectivas auctorisações. Passando ao
assim compromette os interesses de sua familia para concelho supremo militar e de justiça, S. Ex. fez-lhe a
salvar a vida do seu similhante, não poderia tambem devida justiça, isto é, demonstrou que a existencia desse
desesperar da sua sorte? Sem ir mais longe: vós, Srs. tribunal creado pelo alvará de 1º de abril de 1808 é um
ministros, vós que vos ostentais grandes entre os grandes, perfeito contra-senso em face de nossas instituições
vós que tendes logar distincto ao lado do throno, vós que actuaes, que sua reforma porém não póde separar-se da
comeis á mesa dos reis, não sentis muitas vezes sobre organisação de um codigo penal e de processo militar,
vossos hombros o peso de uma enorme responsabilidade? trabalhos estes porém de que nem nos dá noticia o nobre
Não sacrificais muitas vezes ao exercicio de vosso elevado ministro. Portanto, a este respeito, a mesma esterilidade
encargo os interesses de vossa familia, os interesses que no caso precedente.
daquelles a quem devieis ouvir e attender; não trocais

Acerca da repartição do quartel-mestre general o

muitas vezes as horas de vosso somno, de vosso repouso, nobre ministro diz o seguinte: (lê)
de vossos divertimentos, por essas longas e mortificantes

«Esta

repartição

funcciona

ainda

pelo

modo

vigilias, durante as quaes procurais desattentar e zelar, prescripto nas disposições de um regulamento organico de
não digo já todos os altos interesses que vos estão 26 de fevereiro de 1853. o mesmo regulamento precisa de
confiados, mas a sorte mesmo desses soldados, cuja revisão para tornar-se mais efficaz a fiscalização sobre o

posição

honrosa

e

brilhante

tão

irreflectidamente material do serviço do exercito, etc.»

procurastes amesquinhar?

Mas S. Ex. nada fez, nada apresenta que tenda,

Si pois, senhores, em todas as sociedades do segundo suas proprias palavras, a melhorar a fiscalização
mundo o sacrificio da liberdade natural é a condição desse material, fiscalização que, si existe, não póde deixar
indispensavel ao gozo da liberdade civil e politica; si todos de ser attribuida ao zelo infatigavel e honradez do digno
nós temos deveres a preecher para termos direitos que chefe que a preside.
desfructar; si cada um de nós tem o dever de trabalhar

A respeito dos arsenaes de guerra armazens de

para todos, afim de que todos trabalhem para nós, que artigos bellicos tambem diz o nobre ministro: (lendo) «E’
significação tem, Sr. Ministro, estas palavras, que só o uma necessidade reconhecida fazer uma reforma completa
genio da discordia podeira enunciar em seus paroxismos no regulamento organico dos mesmos arsenaes, que
de exageração? Sr. Ministro, pela primeira vez o relatorio actualmente são ainda regidos pelo de 21 de fevereiro de
da repartição da guerra conta já duas edições; pois bem, 1832, que não está a par da actuaes circumstancias.
mandai

publicar

uma

terceira,

supprimi

nella

esse

S. Ex. reconhece que pelo art. 5º § 2º da lei n. 862

desgraçado trecho, e enchei o vasio que elle deixar, de 30 de julho de 1856 foi o governo auctorisado a fazer
dizendo ao soldado que elle occupa na sociedade uma esta reforma, e apezar de ter estado á testa dessa
posição distincta, que julgue de sua importancia pela repartição como seu director, apezar de ter muito de perto
natureza dos objectos que são entregues á sua guarda; apalpado todos, os vicios que nella existem, nem por isso
que a elle se acha confiada a paz publica, a integridade do fez trabalho algum para destruil-os e dar cumprimento,
Imperio, o decóro e a honra do paiz, e que tão caros como era de seu dever, áquella disposição da lei.
objectos não podem ser confiados sinão áquelles que
effectivamente occupam uma posição distincta.
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E, senhores, para não levar muito tempo ao e que portanto é nullo. Diz o nobre minitro (lê) «A primeira

senado; direi que a respeito de todas as repartições em parte do § 9º do art. 5º da lei 30 de julho de 1856
que o nobre ministro tocou, S. Ex. esmerou-se por mostrar auctorisou
os

inconvenientes

ou

os

vicios

de

suas

o

governo

a

supprimir

a

commissão

actuaes encarregada dos trabalhos preparatorios das promoções.

organizações; mas que não só dispensou-se de apresentar Com effeito foi essa commissão abolida, e no art. 1º § 2º
projectos em que consignasse suas modificações para os do regulamento organico da repartição do ajudantecasos não providenciados pela lei, mas que ainda deixou general, conferiu-se a esta auctoridade o encargo de
de dar-lhe cumprimento nos casos em que ella o organizar a escala das promoções dos officiaes do exercito
auctorisava para realizar suas proprias vistas.

de

conformidade

com

a

respectiva

lei,

tanto

por

Tenho pois mostrado com o proprio relatorio do Sr. antiguidade, como por merecimento.»
ministro da guerra que o seu ministerio tem sido de uma
esterilidade lamentavel.

Mais abaixo diz o nobre ministro: «Com o decreto n.
1,950 de 29 de julho de 1857 deu se o respectivo

Mas, senhores, observo que esta esterilidade que regulamento, desenvolvendo o modo pratico de procederse vê na repartição da guerra parece ás vezes um systema se nestes trabalhos.»
organisado de resistencia aos actos legitimos do poder

Consequentemente é o proprio Sr. ministro da

legislativo, porque o nobre ministro da guerra não se guerra quem vem dizer ao corpo legislativo que a reforma
importou, não fez caso das actorisações que pelo corpo estava feita, que as attribuições que pertenciam á
legislativo lhe tinham sido concedidas para reformar estes commissão de promoções haviam passado para o
estabelecimentos, entretanto que S. Ex. tractou de fazer ajudante-general do exercito, e que elle apenas havia dado
reformas onde não podia ter ingerencia alguma, revelando o regulamento...
assim esse arbitrio que transpira por todos os poros da

O SR. D. MANUEL: – Leia para baixo.

administração actual.

O SR. CANDIDO BORGES: – Para baixo ainda é

Em virtude da disposição do § 9º, art. 5º da lei de 3 melhor.
de julho de 1856, o governo foi auctorisado para supprimir

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Senador não póde

o commando das armas e a commissão de promoções e estar a interromper o orador a cada momento.
substituil-a pela creação da repartição do ajudante general

O SR. D. MANUEL: – Pois pedir que leia o relatorio

do exercito. Em virtude dessa disposição de lei baixou o é interromper?!
regulamento de 31 de janeiro de 1857, o qual no art. 2º

O SR. CANDIDO BORGES: – Como porém o nobre

attribue mui positivamente ao ajudante general as ministro da guerra entendeu que e regulamento de 31 de
funcções que ate então era exercidas pela commissão de janeiro de 1857 não regulou tão minuciosamente a
promoções.

materia, S. Ex. no seu regulamento tractou de desenvolvel-

Ora, senhores, desde que o governo imperial tinha a, isto é, de a regular melhor, convencido de que assim
feito esta reforma, isto é, tinha substituido a commissão de procedia no exercicio de um direito constitucional,
promoções pela creação da repartição do ajudante general porquanto assim se exprime o nobre ministro: (lê) «Este
do exercito, desde que tinha regulado suas attribuições acto do governo, além de estar dentro de suas attribuições
com todas as formalidades da lei, o governo, digo, não constitucionaes, de expedir regulamentos para a bôa
tinha mais que intender com esta materia, era facto execução das leis, está tambem comprehendido nos
consummado, a auctorização tinha cessado. Mas como limites da auctorisação especial, que lhe foi conferida pelo
procedeu o nobre ministro da guerra a este respeito?

citado § 9º (1ª parte), relativa á antiga commissão de

O SR. D. MANUEL: – E’ um dos bons actos que elle promoções»!!
practicou.

Qual foi, senhores, a disposição de lei que o nobre

O SR. CANDIDO BORGES: – O nobre ministro, ministro tractou de regular, isto é, tractou de dar o modo
sem nenhuma razão justificativa, sem ter mesmo aquellas practico de a executar, exercendo assim a attribuição
attenções (que eu reconheço como um dos attributos do constitucional de que nos falla? Sem duvida é aquella que

caracter delicado de S. Ex.), para como o nobre e disticto encarregou

ao

ajudante

general

dos

trabalhos

general que o tinha precedido na pasta da guerra, fez preparatorios (são palavras do nobre ministro) das
baixar o decreto n. 1950 de 29 de julho de 1857, isto é, promoções. Mas os regulamentos, senhores, são regras, é
seis mezes depois daquelle que acabei de citar. Por este o modo de realizar-se o pensamento do legislador, é o
decreto as funcções que o regulamento de 31 de janeiro modo de executar-se a disposição da lei, e de nenhum
de 1857 attribuiram ao ajudante-general do exercito modo é permittido ao ministro estabelecer regras que
passaram para a nova commissão que o nobre ministro nullifiquem, que destruam o principio ou a disposição, cuja
creou contra a expressa disposição da lei, creação realização ou execução tracta de regular; e é isto o que fez
portanto perfeitamente illegal.

S. Ex.

O SR. D. MANUEL: – Isso já foi dito vinte vezes e
respondido trinta.
O SR. MIRANDA: – Mas não destruido uma só vez.

Mas, diz o nobre ministro: «mesmo considerando
que

os

dois

generaes

adjuntos

importavam

o

restabelecimento da extincta commissão, ainda assim,

O SR. CANDIDO BORGES: – E é tão illegal que eu sendo simples auctorisação e não determinação imperativa
vou lêr o trecho do relatorio do Sr. ministro da guerra, e da lei, e subsistindo aquella auctorisação, que só tem de
confio que o bom senso do senado lhe fará toda a justiça; expirar a 30 de junho do anno corrente, não fez o governo
vamos vêr como é que o Sr. Ministro justifica esse acto, sinão usar de um direito legitimo, que lhe conferiu a
para o qual não estava auctorisado

mesma lei.»
Senhores, é bem notavel a maneira de argumentar
do nobre ministro da guerra! Si a disposição da lei é
facultativa, S. Ex. podia usar della ou deixar de
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usar, é verdade; mas, desde que usou, não se podia me fazendo lembrar que o restabelecimento da commissão
affastar da observancia de seu preceito, e esse preceito foi de promoções, além de ser attentatorio da lei, dá em
evidentemente postergado, como vou mostrar com a resultado uma despesa maior do que a que havia antes da
leitura do artigo da lei a que se referiu o nobre ministro. Diz reforma, porque o nobre ministro marcou a cada um dos
o artigo (lê): «O governo é auctorisado a supprimir a membros, que muito illegalmente nomeou, a gratificação
commissão encarregada dos trabalhos preparatorios das de 200$ mensaes, quando é certo que antes dessa
promoções, e o commando das armas da côrte, creando o reforma elles não venciam sinão 100$.
logar de ajudante-general do exercito em substituição.»

Mostrei, pois, Sr. presidente, que, em relação ao

Portanto, senhores, a existencia do logar do cumprimento da lei de 30 de julho de 1856, o nobre
ajudante general do exercito é uma consequencia da ministro procedeu de um modo que não póde ser
suppressão da commissão de promoções; e, sendo assim, justificado perante o corpo legislativo. Vejamos agora si
como se creou aquelle logar, deixando permanecer a outras disposições de leis foram melhor executadas pelo
entidade

cujo

desapparecimento

era

a

condição nobre ministro. Tocarei apenas, para não fatigar a attenção

indispensavel e unica de sua existencia? Como, repito, se do senado, em dois dos pontos em que para o nobre
creou uma entidade cuja existencia dependia da abolição ministro da guerra a lei não teve vigor. Sinto pôr ao Sr.
da outra? como persiste uma e ao mesmo tempo outra que ministro da marinha em graves difficuldades a este
a nega, que a destroe, que a repelle e com a qual o respeito, porque S. Ex. não poderá mostrar que a lei foi
legislador não quiz que existisse, porque determinou que executada não só no caso que acabo de referir, mais ainda
fôsse substituida?!...
Diz porém o nobre ministro: «mas os dois generaes

nos que vou submetter á consideração de S. Ex.
Senhores, não occuparei a attenção do senado com

unidos ao ajudante-general não formam a mesma essas compras desgraçadas do arsenal de guerra, que o
commissão de promoções.» Mas, senhores, o proprio Sr. proprio Sr. ministro dessa repartição se encarregou de
ministro nos diz, como ha pouco li, que o regulamento de noticiar, ou antes de confessar perante a camara dos Srs.
31 de janeiro de 1857, no § 2º de seu art. 1º estabelecendo deputados.
a attribuição que compete ao ajudante-general, em virtude

O SR. D. MANUEL: – Com toda a franqueza e

da lei de 30 de julho de 1856, o havia encarregado dos lealdade.

trabalhos preparatorios das promoções. Ora, si isto é

O SR. CANDIDO BORGES: – A franqueza e

assim, como se achou auctorisado o nobre ministro para, lealdade serviram para mostrar que a lei foi infringida, e é
em virtude da mesma lei que citou, encarregar ou attribuir isto o que affirmo. A similhante respeito limito-me a dizer
o mesmo dever aos dois generaes que nomeou, como se que, para que abusos dessa ordem não possam
vê muito expressamente nos arts. 7º e 8º do seu reproduzir-se, é indispensavel que o corpo legislativo se
regulamento de 29 de julho de 1857?

pronuncie altamente contra elles, e que o nobre ministro

Dizem os artigos: – Art. 7º – «Para a organisação saiba que não encontrará jamais a sua protecção.
das escalas de promoção de que tracta o § 2º do art. 1º do

Ha, porém, outros factos que acho dignos de serem

regulamento approvado pelo decreto n. 1851 de 31 de trazidos á consideração do corpo legislativo, porque
janeiro do corrente anno, o governo nomeará no mez de demonstram que para o actual Sr. ministro da guerra o
julho de cada anno um conselheiro de guerra, ou vogal do regulamento de 14 de dezembro de 1852 é letra morta;
concelho supremo militar, e um outro official-general, os que a junta administrativa a quem compete fazer as
quaes se reunirão ao ajudante-general.» – Art. 8º – «Assim compras de tudo quanto é necessario para as repartições
reunidos procederão a todos os trabalhos preparatorios, de guerra, segundo a expressão do artigo 6º desse
exame dos documentos, relações de conducta, e mais regulamento, deixa em muitos casos de ser ouvida pela
circumstancias precisas para a organisação das escalas secretaria da guerra, que, prescindindo de todos os
de promoção, que, até aos ultimos dias do mez de outubro, esclarecimentos, faz contractos, alguns dos quaes nem
devem ser submettidas á consideração do ministro da têm sido sujeitos á publicidade. Principiarei por apresentar

guerra.»

á consideração do Sr. ministro da marinha e interino da

Si pois o logar de ajudante-general não podia ser guerra um facto que ultimamente chegou ao meu
creado sinão como substituição da commissão de conhecimento.
promoções, si a attribuição que tinha aquella commissão

O anno passado, quando a pessoa que havia

dos trabalhos preparatorios das promoções passou em arrematado o fornecimento de medicamentos para as
virtude de lei, como acabei de mostrar, para o ajudante- repartições de guerra se apresentou para tractar da
general, evidentemente o nobre ministro não se póde renovação do contracto, lhe foi dito que outro contracto
defender, porque muito positivamente infringiu a lei.

acabava de ser celebrado para o mesmo fim com certo e

O SR. MIRANDA: – Agora o nobre senador pelo Rio determinado individuo. Ora, teria sido feito esse contracto
Grande do Norte calou-se; responda a isto!

pela commissão de compras do arsenal de guerra, como

O SR. D. MANUEL: – Ora, pelo amor de Deus! Os cumpria que o fôsse, na fórma do art. 6º do regulamento
senhores estão cheios de presumpções; sejam mais de 14 de dezembro de 1852? Certamente, não. Affirmo
modestos.

que não, porque isto consta do expediente da secretaria da

O SR. CANDIDO BORGES: – Demonstrei pois ao guerra publicado no Jornal do Commercio, de 17 de
senado...

setembro do anno passado. Ahi lê-se no expediente de 19

O SR. D. MANUEL: – E' um dos bons actos que o de agosto o seguinte: «Ao director do arsenal de guerra
Sr. ministro da guerra practicou; é esta a opinião de muita declarando que todas as drogas e medicamentos de que
gente.

precisar aquelle estabelecimento devem ser comprados á
O SR. CANDIDO BORGES: – O nobre senador está companhia chimica estabelecida na rua Nova do Conde,
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com quem o governo celebrou contracto para esse fim. Na

Por aviso de 15 de março deste anno, dirigido ao

mesma conformidade e dacta á fabrica da polvora, e á Sr. ministro da fazenda, ordenou o Sr. ministro de guerra
escola de applicação.»

que se mandasse adiantar ao tenente reformado do

Pois o governo podia celebrar pela secretaria da exercito João Caetano Pereira de Mello tres mezes de
guerra um contracto que devia ser feito pela commissão de soldo da respectiva patente, para lhe serem descontados
compras,

precedendo

annuncios

que

chamassem pela terça parte do mesmo soldo. O Sr. ministro da

concurrencia para então preferir-se aquelle que mais fazenda creio que dessa vez estava em suas horas
vantagens offerecesse?

azedas; incommodou-se com esse aviso; e respondeu ao

No corrente anno o Sr. ministro da guerra procedeu Sr. ministro da guerra em aviso de 5 de abril: «Que o
da mesma maneira ou ainda peior a respeito desse adiantamento de soldos a reformados é expressamente
fornecimento. Todos sabem que um pharmaceutico muito prohibido por lei, de conformidade com a qual existe mais
conhecido pelos seus precedentes, estabelecendo uma de uma ordem no thesouro.»
grande fabrica de productos chimicos aqui ao pé do

Ora, Sr. presidente, parecia que o Sr. ministro da

senado, comprometteu-se a fornecer para as repartições guerra, tendo levado esta formidavel reprehensão do Sr.
de guerra todas as drogas e medicamentos pelo menor ministro da fazenda, devia recuar do proposito de mandar
preço do mercado, condição esta a que se submetteu em adiantar soldo a officiaes reformados, contra artigo
virtude de certos e determinados favores que pediu e expresso de lei e determinações repetidas do governo
obteve. Mas o que aconteceu? foi que, tendo findado imperial; mas acredita V. Ex. que as disposições expressas
aquelle contracto no dia 30 de junho deste anno, esse da lei, e as determinações do governo imperial tiveram
pharmaceutico procurou o Sr. ministro, e disse-lhe: «Em alguma importancia para o nobre ministro da guerra? Pois
desempenho de minha palavra, segundo as condições a bem: S. Ex. expediu outro aviso ao ministerio da fazenda,
que me obriguei para com o governo, quando solicitei e em 9 de abril deste anno, no qual disse: Que como o
obtive taes e taes favores, venho apresentar-me a V. Ex., tenente reformado João Caetano Pereira de Mello acha-se
Sr. ministro, para declarar que estou prompto a fornecer empregado no serviço do arsenal de guerra da côrte, nesta
pelo preço mais barato do mercado as drogas e data mandava-se adiantar, prestando fiança, a importancia
medicamentos de que o Estado precisar.» E qual foi a de tres mezes de soldo, adiantamento este, que, segundo
resposta que lhe deu o Sr. ministro? «O contracto para o aviso antecedente, não pôde ser feito pelo thesouro, por
esse fim já está feito com outra pessoa.»

ser isto opposto ás ordens e practica nelle estabelecidas,

Estava feito com quem, Sr. presidente? Acaso teria devendo o dito tenente embolsar esta importancia por meio
o Sr. ministro emendado a mão acerca do que havia feito o de desconto da terça parte dos vencimentos que percebe
anno passado? Teria o Sr. ministro celebrado um contracto pela folha do arsenal, como ora se ordena ao director do
com alguem que fornecesse drogas e medicamentos por arsenal, o que se communica ao ministro da fazenda, para
preço mais barato do que esse pharmaceutico que tinha mandar prevenir a repartição onde se verificam os
um compromisso em virtude de favores que recebêra do pagamentos da mencionada folha.
governo? Não, Sr. presidente; e o que é notavel é que no

De modo que o nobre ministro da guerra, tendo

dia 30 de junho a secretaria da guerra expedia ao hospital recebido o aviso, em que seu collega lhe dizia que isso era
militar da côrte o seguinte aviso: (lê) «Em resposta ao seu expressamente contra a lei e ordens do governo imperial,
officio n. 236 de hoje, declaro a Vm. que por aviso de 15 respondeu dizendo: «Como não quizestes saltar por cima
do mesmo mez se contractou com os droguistas Custodio da lei, saltarei eu, e vou fazer este adiantamento, porque
de Souza Pinto e Filhos o fornecimento de drogas para as esse individuo tem vencimentos pelo arsenal de guerra, e
repartições da guerra, e que opportunamente se lhe o adiantamento será descontado na respectiva folha.» Não
remetterá cópia do contracto.»
De modo, que o Sr. ministro da guerra fez novo

haverá nisso um luxo de arbitrio que não tem explicação?
Si esse official tinha direito a adiantamento do

contracto a despeito da expressa determinação da lei, e soldo, todos os mais se acham no mesmo caso; e, si ha

isto sem precederem os annuncios necessarios ao direito para adiantar-se tres mezes, o deve haver tambem
estabelecimento

da

conveniente

concurrencia.

Que para dois, tres, quatro e mais annos! Então não faltará

necessidade tinha o Sr. ministro da guerra de proceder quem queira o mesmo favor, porque as vantagens são
desse modo?

todas em beneficio de quem o obtiver, ainda que contra,

E esse facto torna-se mais picante, avulta de evidentemente, a fazenda publica, sobretudo em uma
importancia, quando é certo, Sr. presidente, que o aviso é época em que o thesouro dá dinheiro a juros.
de 30 de junho deste anno; e no expediente do dia 30, que

O senado sem duvida reconhece os inconvenientes

tenho entre as mãos, isto é, do dia em que o aviso que de taes adiantamentos, sendo o principal poderem morrer
acabo de lêr foi expedido ao hospital militar, foi subtrahido antes do reembolso aquelles que o tiverem recebido. O
esse aviso á publicação dos actos do ministerio, como si que sei é que a lei prohibe isso, e que o adiantamento se
devesse elle ser um segredo. Estou certo que para isso fez a despeito do aviso do ministerio da fazenda.
não concorreu o nobre ministro, porém é um facto que

Tinha ainda de expender algumas considerações

aggrava a questão, e que deve ser explicado para que relativamente aos creditos abertos pelo ministerio da
pessoa alguma possa duvidar do zelo e da dedicação que guerra; mas iria muito longe. Entretanto peço a S. Ex.
pelo serviço tem o nobre ministro da guerra.

permissão para observar que na parte relativa a obras o

Não param aqui, Sr. presidente, as infracções de arbitrio se exerceu do mesmo modo que nos casos
leis practicadas pelo nobre ministro. Não me farei cargo, precedentes. V. Ex., Sr. presidente, tem a bondade de me
como já disse, de apresentar todas; mas permitta V. Ex. mandar a collecção de leis de 1838?
que não deixe de mencionar uma outra que me parece
tambem importante.
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Quem examinar os creditos abertos pelo ministerio constituição, a fazer taes demonstrações, como si fôsse
da guerra, não póde deixar de admirar-se das excessivas possivel duvidar-se que ella ha de sempre cumprir seu
quantias de que consta cada um delles. Não entrarei no dever. E nem se diga que essa manifestação tendia a
exame minucioso de cada um destes creditos; mas não fortalecer a administração da provincia do Rio Grande,
posso deixar de chamar a attenção de S. Ex. sobre a porque á testa dessa administração se acha um collega
abertura de um credito que me parece inteiramente nosso cuja intelligencia, energia e rectidão são para mim
opposta á doutrina da lei.
O Sr. ministro da guerra, na exposição que fez dos

evidentes.
Mas, senhores, tem-se allegado que contra a

motivos desse credito, disse que era destinado a obras lealdade do exercito appareceram accusações graves em
novas na fronteira do Rio Grande do Sul. Mas, pergunto uma folha opposicionista da provincia; mas, quando
eu, podia S. Ex. abrir creditos para obras novas? Creio que mesmo esse facto se désse, acredito que elle não
não.

auctorisaria

um

precedente

que

reputo

seriamente

Senhores, o legislador foi muito escrupuloso, perigoso. E cumpre notar que essa mesma folha a quem
sempre que se tractava do dispendio dos dinheiros se alludiu protestou altamente contra aquella assersão.
publicos. Para os creditos supplementares veja V. Ex. de

O voto de adhesão declarava que, dizendo uma

que garantias elle cercou o thesouro: é preciso que o folha opposicionista que a força armada não apoiava a
objecto da despesa tenha sido decretado por lei, que administração do Sr. conselheiro Ferraz, etc., ella se
fundos tenham sido votados para elle, que a necessidade apressava a dar uma prova evidente de que isso não tinha
do credito seja reconhecida pelo concelho de ministros, o menor fundamento; que não eram anarchistas, como
que seja aberto por meio de decreto, que esse decreto figurára a folha da opposição, que não desesperaram
seja publicado na folha official, etc. Isto mostra o maior contra as instituições do paiz, etc. Essa folha, que é o
zelo, o maior desejo de fiscalização do dispendio dos Mercantil de Porto-Alegre de 3 de junho passado, publicou
dinheiros publicos. Mas o Sr. ministro da guerra não as seguintes linhas sob o titulo de – Desafio, – pela quarta
entendeu assim, julgou-se auctorisado para abrir creditos vez:. (lê)
em casos inteiramente prohibidos.

«O Sr. barão de Porto Alegre foi o primeiro

Diz o artigo 34 da lei de 20 de outubro de 1838: (lê) signatario do attestado que publicou o Mercantil de
«Nenhuns fundos poderão ser destinados para obras sabbado; foi elle quem o apresentou aos outros militares
publicas sem que estas tenham sido decretadas por lei: do exercito e desta cidade, assegurando que nós tinhamos
exceptuam se as sommas necessarias para reparo das dito o que da redacção desse documento se deprehende.»
existentes e das que no futuro se fizerem, e para
continuação das já começadas.

«Pois bem, o Sr. barão de Porto-Alegre respondenos perante a lei, perante a moral e perante a opinião

Poder-se-ha, porém, dizer que esta disposição publica das falsas e calumniosas imputações que nesse
acha-se revogada pela lei de 9 de setembro de 1850; mas papel nos fez. Porém como a ausencia do Sr. barão nos
não é assim, porque na lei de 9 de setembro eu observo inhibe de procurarmos uma satisfação legal, ao que aliás
que o § 2º do art. 4º, isto é, o que tracta dos creditos não renunciamos, e é de crer que S. Ex. tenha deixado
supplementares, só dá ao governo o direito de abril os nos aqui procuradores e correligionarios para defender-lhe os
casos estabelecidos no § 10, isto é, quando o serviço tiver actos, fazemos-lhe o seguinte desafio, que repetiremos por
sido votado na lei do orçamento; sendo certo que ainda trinta vezes consecutivas:
mesmo neste ultimo caso só o poderia fazer, segundo

«1º Desafiamos a S. Ex. para que declare o

determina o § 11, quando na lei que auctorisar o serviço se numero, columna e topico do Mercantil em que se
achem consignados os fundos correspondentes, quer a attribuissem aos Srs. generaes e chefes da guarda
despesa seja auctorisada por lei especial, quer mesmo nacional e do exercito idéas hostis ao governo de S. M. o
pela do orçamento.
Vê-se pois que estas disposições, bem longe de

Imperador?
«2º Desafiamos a S. Ex. a que egualmente declare

revogarem as da lei de 20 de outubro de 1834, pelo em que numero, columnas ou topicos do Mercantil foram
contrario as fortificam do modo o mais evidente.

esses militares inscriptos (mesmo indirectamente) na lista

Portanto ainda no caso de que actualmente me das facções que desacreditam os governos e sacodem o
occupo acredito que o nobre ministro infringiu a lei.
Sr. presidente, devo aproveitar a occasião para

facho da anarchia, etc.?
«3º Em que numero, columna ou topico do

fazer duas perguntas ao actual Sr. ministro da guerra. Não Mercantil se insinuou, remotamente siquer, que aquelles
sei si S. Ex. estará habilitado para dar agora as militares fossem ou podessem ser subversores da ordem
informações que peço; quando não o esteja, S. Ex. as dará publica e infieis ao monarcha?
na occasião que julgar mais opportuna.

Vê, pois, V. Ex., Sr. presidente, que este voto de

Vi, Sr. presidente, em uma das folhas desta côrte a adhesão parece que não tinha nenhum fundamento,
publicação de um voto de adhesão dirigido pelo exercito segundo esta declaração muito explicita e muito energica.
existente na provincia do Rio Grande do Sul ao actual Mas, tivesse ou não fundamento, o que eu desejava era
presidente daquella provincia. A publicação deste voto de que o nobre ministro nos dissesse do modo mais explicito
adhesão produziu em mim a mais profunda e desagradavel como é que tomou este facto; isto é, si S. Ex. entende que
impressão, porque, si o exercito póde dar votos de os militares procederam segundo as regras de disciplina, si
adhesão, evidentemente póde dar tambem votos de elles são dignos de um elogio, ou si o governo deve-lhes
reprovação.

fazer conhecer as disposições mui terminantes da

Note o nobre ministro que o meu reparo limita-se constituição do Imperio e dos regulamentos em vigor.
exclusivamente á faculdade que tem ou não tem a força
publica, essencialmente obediente na fórma da

Já que toquei neste facto relativo ao exercito do Rio
Grande do Sul, não posso deixar de notar o facto
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dessa profusão de condecorações com que o governo

Sr. presidente, eu pretendia occupar ainda a

encheu as fardas dos officiaes que foram nomeados para o attenção do senado com mais algumas considerações
exercito que devia marchar em caso de guerra. Senhores, importantes, mas estou profundamente fatigado; é é
desde quando as graças, que devem significar a provavel que o nobre ministro se digne dar alguns
remuneração de serviços, poderam ser barateadas por esclarecimentos, e então voltarei á materia, declarando
similhante modo? Si o governo entendeu que esses desde já a S. Ex. que hei de occupar sua attenção com
militares deviam ser condecorados pelo simples facto de, esses contractos que se fizeram para a remessa de
como era de seu rigoroso e estricto dever, obedecerem ás material e de pessoal do exercito para a provincia de
ordens superiores, qual é a differença que existe entre Matto-Grosso; desde já declaro a S. Ex. que hei de
esses officiaes, e os bravos que assistiram ao combate de occupal-o tambem com esse contracto, em virtude do qual
Monte Caseros? Como havemos differençar estes officiaes se mandou vir da Europa um habil veterinario que servia
desses outros, alguns dos quaes nem chegaram a reunir- no exercito francez para servir no nosso exercito. Esse
se ao exercito, do mesmo modo que alguns outros veterinario chegou ao Brasil engajado por bom dinheiro, e
destinados a Matto-Grosso nem sahiram de S. Paulo?! isto mesmo vencendo-se sérias difficuldades apresentadas
Pois o official que é simplesmente nomeado para um pelo governo francez, porque o Sr. Vogeli prestava bons
serviço de campanha, mas que não marcha para essa serviços no exercito de seu paiz; entretanto que o Sr.
campanha, não faz o serviço a que foi destinado, esse ministro da guerra, creando pela reforma na escola central
official, digo, recebe condecorações do governo, e é assim uma cadeira de hippiatrica, nomeou para essa cadeira, não
equiparado áquelle que arrostou as intemperies do tempo, este homem, de cuja capacidade se não podia duvidar,
que se expoz ás privações e aos perigos de uma guerra, mas a um simples alveitar que ahi havia.
que se expoz á morte e que com a sua existencia arriscou

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Era picador.

o futuro de sua familia?!

O SR. CANDIDO BORGES: – E' verdade, enganei-

Senhores, com que gloria, com que desejo ha de me, sendo certo que o proprio nomeado admirou-se a tal
um official arrostrar privações e perigos em defesa da ponto de sua nomeação, que dissera ao recebel-a: – Eu
causa publica, si aquelles que não fazem serviço algum nada entendo disto, como é que irei leccionar em uma
recebem

eguaes

remunerações,

são

egualmente cadeira desta ordem, si eu não sei nada da physiologia e

galardoados?!

anatomia do cavallo?!» O que é facto, senhores, é que

Alem disto, Sr. presidente, si esses officiaes esse homem foi nomeado professor da cadeira a que ha
receberam condecorações por serviço de campanha, só pouco me referi, e logo depois licenciado, entretanto que o
pelo simples facto de terem recebido ordem para marchar, veterinario engajado pelo governo, e que tem todas as
então porque essa injustiça do governo para com os necessarias habilitações, anda por ahi sem ter que fazer e
soldados que formaram esse exercito, porque não tiveram percebendo, na fórma de seu contracto, os respectivos
elles tambem uma condecoração? Ainda mais, Sr. vencimentos!
ministro,

si

esses

officiaes

deviam

receber

uma

Declaro mais ao Sr. ministro que me hei de occupar

condecoração unicamente porque obedeceram á ordem do com a celebre questão da chibata, em que o nobre ministro
governo imperial, não reconheceis vós a injustiça, porque da guerra representou tão importante papel na camara dos
ha muito maior razão, de não haverdes condecorado essa Srs. deputados, onde S. Ex. defendeu e sustentou a
divisão (cujo comportamento foi elogiado até pelas folhas medida, oppoz-se até a que fôsse ella remettida á
estrangeiras) que foi enviada a Montevidéo na sublevação commissão de marinha e guerra, para depois destacal-a
de Flores?

deste projecto, afim de que viesse para o senado em

Um anno inteiro de privações, um anno inteiro de projecto separado; e isto contra a opinião de V. Ex., Sr.
trabalhos e de fadigas, um anno inteiro de um exemplo de ministro da marinha, que não concede, segundo affirmou
subordinação que faz honra ao exercito brasileiro, e isto naquella camara, que haja caso algum em que a guarda
não valeu nada para o governo; nenhum official teve uma nacional destacada, mesmo em tempo de guerra, deva

condecoração, os soldados voltaram tambem sem a menor ficar sujeita áquelle castigo.
distincção, e pouco tempo depois abre-se o cofre das

Em vista dos factos que acabo de apresentar, não

graças, espalham-se as gran-cruzes e as commendas, terei eu demonstrado, Sr. presidente, que pela repartição
porque alguns officiaes receberam simplesmente ordem da guerra se ostenta o arbitrio mais descommedido, que a
para marchar, por que estavam promptos, como era de lei é postergada do modo o mais offensivo ás attribuições
seu dever, mas não que marchassem! Oh! senhores! do poder legislativo e com evidente damno para o paiz,
sejam justos pelo amor de Deus!

que perde sempre que suas instituições são adulteradas e

Ainda agora mesmo, Sr. ministro, não vos recordais escarnecidas? Não terei eu demonstrado que o nobre
que mandastes daqui da côrte uma força do 1º batalhão de ministro da guerra não realizou as auctorisações que lhe
infantaria e uma força de artilharia para guarnecer a nossa foram concedidas e que, para tornar mais evidente sua
esquadra

em

Montevidéo

por

occasião

dos inercia perante os representantes da nação, nos veiu dizer

acontecimentos que deram logar á detestavel carnificina no seu relatorio deste anno que essas auctorisações de
de Quinteros; essa força não marchou daqui, não se que não se serviu, com as quaes se não importou, e de
apresentou

em

Montevidéo

prompta

para

qualquer que não fez caso, são necessarias e urgentes?

occurrencia? Porque não achastes tambem uma fita para

O SR. D. MANUEL (com ironia): – Custa a crer!

lhes dar? porque não achastes ao menos uma palavra de

O SR. CANDIDO BORGES: – Custa a crer! V. Ex.

elogio a essa subordinação exemplar? Sr. ministro, si a tem razão.
injustiça não está, como creio, no programma de vossa
conducta, sêde justo, emendai a mão, porque nunca é
tarde para fazer-se justiça.

Não terei eu demonstrado, senhores, que o nobre
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ministro da guerra infringiu da maneira a mais clamorosa o nunca usei de uma linguagem que não fôsse esta; si minha
art. 34 da lei de 20 de outubro de 1838, os §§ 2, 10 e 11 do casaca tem forro, declaro ao nobre senador que tem elle a
art. 4º da lei de 9 de setembro de 1850; o § 9º do art. 5º da mesma côr que tem a superficie. Nunca puz em leilão
lei de 30 de julho de 1856, e que finalmente infringiu minha palavra, nunca vendi meu voto, nunca aluguei
diversos artigos do importantissimo regulamento de 14 de minha
dezembro de 1852? Certamente que sim.

consciencia;

tenho

sempre

pugnado

pelos

interesses reaes do meu paiz, sustentando em todas as

Como pois, Sr. presidente, poderei eu dar um voto épocas as idéas que sustento hoje.
de approvação ao actual ministerio, sem que tenha de

Senhores, desde 1846 a minha linguagem tem sido

corar perante o paiz, sem que affronte a constituição do invariavelmente a mesma de hoje, e lembrar-se-ha sem
Estado, que jurei sustentar e defender, sem que rebaixe a duvida o nobre senador pela provincia de Minas Geraes,
dignidade do logar em que tenho a honra de fallar, sem hoje ministro da justiça, que no tempo em que S. Ex.
que finalmente, sacrificando os interesses reaes e exercia o cargo de chefe de policia da côrte, época em que
permanentes do paiz, dê ao povo o triste e perigoso a imprensa ministerial contrariava a opinião exaltada do
exemplo de que a moral publica deve ceder o passo a partido liberal, lembrar-se-ha S. Ex., digo, que nessa
interesses de momento?

occasião achou em mim uma penna, fraca é verdade,

O SR. D. MANUEL: – Então os que dão approvação porém que o ajudou como lhe era possivel; S. Ex. sabe e
ao ministerio coram? Isto é um insulto.

póde asseverar que n'essa época eu escrevia na imprensa

O SR. CANDIDO BORGES: – Cada um regula-se advogando as idéas conservadoras como agora, pugnando
pela

sua

intelligencia,

pelo

juizo

que

fórma

da pelas idéas de ordem, de justiça e pelas liberdades

administração. Senhores, eu sinto incommodar tanto o publicas do mesmo modo por que o faço hoje perante o
nobre senador pela provincia do Rio Grande do Norte. senado.
Porque S. Ex. não toma o louvavel exemplo do Sr. ministro

E note o nobre senador que me deu o aparte que,

da guerra? Pois quer o nobre senador ser mais ministerial então como sempre, eu não fallava e não escrevia a soldo
do que o Sr. ministro? Porque o nobre senador não nos de ninguem; escrevia e fallava como hoje a soldo da minha
deixa a liberdade de que precisamos para manifestar consciencia e do meu dever. Quando se falla por
nossa opinião, liberdade que S. Ex. tem sempre, quando similhante modo, senhores, não se tem receio das
nos faz a honra de ouvil-o?

invectivas do illustre senador.

Sr. presidente, as opiniões adversas, como V. Ex.

O SR. PRESIDENTE: – Eu peço ao Sr. senador

sabe, dormiam por largo tempo o somno da confiança ou que, quando se tiver de dirigir a qualquer membro da casa,
da indifferença, e um governo que bem comprehendesse não o faça directamente a elle, mas sim ao presidente:
seus deveres, um governo economico, um governo porque o contrario o regimento não permitte.
respeitador da lei, não podia achar uma occasião mais

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente,

opportuna para acudir a tantas necessidades urgentes, perdôe-me V. Ex. si o fiz; mas o meu erro foi provocado
para

dar-lhes

annunciados,

esses
tão

remedios

anciosamente

tão

paternalmente pelo nobre senador que, si não se tivesse dirigido a mim,

esperados

inconvenientemente retardados.

e

tão eu me não dirigiria a elle. Apezar porém de tudo, Srs.
ministros, a opposição que vêdes diante de vós, vos não

«E' esta a occasião, dizia ha 8 dias o Sr. ministro da negará a força que pedis; a vossa proposta convertida em
justiça, de acudir-se a muitas necessidades do paiz.» Mas, projecto de lei não terá no senado uma unica emenda da
senhores, essa occasião está quasi de todo passada; o opposição; vós tereis tudo quanto pedis para acudirdes ás
gabinete a abbreviou, a precipitou de um modo espantoso urgencias do serviço publico; e esta opposição, que tem
creando uma outra, que, permitti que vos diga, senhores sido tão maltractada, vos dará mais uma prova de que ella
ministros, não é mais para vós...
O SR. D. MANUEL: – E' para vós...

tem sido e sabe perfeitamente ser governamental. Sr.
ministro, esta opposição que vêdes diante de vós não tem

O SR. CANDIDO BORGES: – ...entretanto teimais e sinão um unico interesse, e esse interesse está na

permaneceis nella, sem que vos digneis reflectir que essa estabilidade de nossas instituições, e no desenvolvimento
teima equivale ao sacrificio do presente e do futuro do de todas as vantagens que elles nos promettem; este
paiz.

interesse está na gloria e na prosperidade de nossa patria;
Srs. ministros! quando uma opposição, como esta este interesse está finalmente no fiel cumprimento do

que vêdes diante de vós, formada da maxima parte dos nosso dever; porque, preterido elle, não ha sobre a terra
homens mais distinctos e mais eminentes (o Sr. D. Manuel sinão uma vida sem dignidade e uma morte sem

ri-se) que têm estado á testa da administração publica; esperança. Voto pelo projecto.
quando, esta opposição se reune como um só homem

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, em hora tão

para dizer ao paiz do alto da tribuna do senado que elle vai adiantada, eu, amigo dedicado do ministerio, não devia
mal, que seus interesses são sacrificados, o paiz os ouve e consentir que o Sr. ministro pedisse a palavra, porque S.
acredita, porque o paiz está acostumado a ouvir a verdade Ex. tem de fazer um longo discurso, não só para refutar o
da sua bocca, porque está acostumado a receber grandes que acaba de dizer o nobre senador pelo Rio de Janeiro,
sacrificios de suas luzes e de suas dedicações.

mas tambem para dar as informações exigidas.

O SR. D. MANUEL: – Isso diz V. Ex. agora que está
com elles; antigamente dizia o contrario.
O
Senhores,

SR.

CANDIDO

BORGES

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' zelo.
O SR. D. MANUEL: – Sim, é zelo; porque de mais a

(Com

força):

– mais o senado sabe que o Sr. ministro está ha poucos dias
encarregado

da

repartição

da

guerra,

e

precisa

provavelmente de algum tempo para poder responder ao
longo e variado discurso proferido pelo
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orador que encetou a discussão. Eis o motivo por que pedi
a palavra.

Fiquei pois maravilhado de vêr o honrado membro
limitar-se a fazer algumas censuras ao relatorio da guerra,

Senhores, o discurso do nobre senador tem duas e a alguns actos desta repartição. O honrado senador
partes. Não fallo do exordio, porque nelle nada ou quasi principiou accusando de esterilidade essa peça official, e
nada se disse em relação ao objecto de que se tracta. E não sei como tambem não a accusou de falta de redacção;
permitta-me o nobre senador que lhe recorde que o uso de depois tachou de anarchicas as expressões que se lêm á
longos exordios está banido dos parlamentos. A um pagina 32, acoimou de illegal a nomeação de uma
representante novel ainda será tolerado fazer, na primeira commissão de promoções; censurou o ministerio por ter
vez que ora, um exordio um pouco estirado; mas não se fallado

inconvenientemente

a

respeito

do

concelho

póde supportar que um senador, sempre que falla, venha supremo militar, sem apresentar as reformas de que elle
cançar o senado com a repetição de periodos de discursos carece; não lhe escapou a repartição do quartel-mestre
que andam ahi nas mãos de todos, verdadeiros logares general, nem as desgraçadas contas do arsenal de guerra,
communs, consumindo-se assim uma boa meia hora, que adiantamento de soldo a um official reformado, e
podia ser aproveitada em cousas mais uteis. Acredite o finalmente o voto de adhesão que alguns generaes
nobre senador que similhante moda não ha de ser dirigiram ao presidente da provincia do Rio Grande do Sul.
Vamos primeiro, Sr. presidente, á accusação mais

introduzida nesta casa! Os velhos querem o positivo, e

riem-se quando apparecem exordios e perorações como grave que se póde fazer a uma peça de tal importancia
como um relatorio, que corre não só dentro do Imperio

aquellas que ainda hoje foram ouvidas.
O SR. MIRANDA: – E' isso que vamos vêr agora.

como fóra delle. Essa grave accusação consiste em que o

O SR. D. MANUEL: – Eu estou reprovando os relatorio provoca a anarchia em certas palavras que
contém, note-se bem, relativas ao exercito brasileiro.

exordios, Sr. Miranda.

Com effeito, senhores, custa a crer que um senador

O SR. MIRANDA: – Está mostrando a necessidade

tão illustrado, como é o honrado membro a que me refiro,

delles.

O SR. D. MANUEL: – Senhores, estou admirado de depois

de

ter

lido

no

seu

gabinete

essa

peça

que o nobre senador por Matto Grosso não tomasse a importantissima, depois de ter meditado mesmo nas
dianteira nesta discussão, porque ouvi por toda esta censuras que no senado devia fazer á repartição da
cidade dizer-se que ha tres mezes que S. Ex. se prepara guerra, viesse dizer que o Sr. ministro da guerra, fallando
para combater o Sr. ministro da guerra. Muniu-se de do exercito, usára de expressões que provocam a
muitos livros, leu-os, fez apontamentos, compulsou todos anarchia.
os

actos

do

ministerio

da

guerra,

examinou-os

Note V. Ex., Sr. presidente, que o Sr. ministro da

acuradamente, e acreditou que triumpharia no combate guerra, tractando do recrutamento, expendeu idéas geraes
com o Sr. ministro da guerra.

sobre a materia...

O SR. MIRANDA: – Então tira o exordio de mim?

UMA VOZ: – Seus dogmas.

O SR. D. MANUEL: – Tiro, e porque não?

O SR. D. MANUEL: – Dogmas! Expoz suas idéas,

O SR. MIRANDA: – E' de bom orador.

as quaes se acham em um luminoso projecto que S. Ex.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas é segundo offereceu na camara dos deputados em 1845, si a
exordio.
O SR. D. MANUEL: – Eu esperava pois que o nobre

memoria me não falha.
Eis o trecho do relatorio a que se faz tão grave

senador por Matto Grosso fôsse o primeiro que hoje accusação: «O assumpto é por demais delicado e
occupasse a tribuna.
O SR. MIRANDA: – Eu não estava na casa.

transcendente, pois tracta-se de gravar uma parte da
sociedade em beneficio da outra, e de impôr áquella a

O SR. D. MANUEL: – Mas, quando entrou esta sujeição de todos os onus, privações e sacrificios, para
materia em discussão, notei que toda a opposição olhava garantir ao geral dos cidadãos as commodidades, a
para o nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro, e abundancia, a riqueza, a segurança e mais vantagens da

S. Ex. se resolveu a romper a discussão.

vida social. Isto mostra quanto deve ser o legislador

O SR. MIRANDA: – E muito bem.

reflectido na distribuição desse imposto com equidade na

O SR. D. MANUEL: – Eu suppuz que depois do designação das classes, que a elle com menos sacrificio
exordio o nobre senador pelo Rio de Janeiro principiasse o devem ser sujeitas, e finalmente na execução practica do
seu discurso...

preceito constitucional, que obriga a todos os Brasileiros

O SR. MIRANDA: – Por exemplo.

ao serviço das armas.»

O SR. D. MANUEL: – Suppuz que o nobre senador

Senhores, qual é a expressão do trecho que acabo

pela provincia do Rio de Janeiro, visto não ter fallado na de ler, em que se possa enxergar excitação, provocação á
primeira

discussão,

contentando-se

com

um

voto anarchia?

Não

contém

o

periodo

uma

verdade

symbolico, principiasse seu discurso por analysar o art. 1º incontestavel? Não é uma parte da sociedade chamada ás
da proposta com seus paragraphos, afim de mostrar os armas, para assegurar á grande massa dos cidadãos a
motivos por que este anno se dava ao governo a mesma sua vida, fortuna, tranquillidade, direitos, etc? Não se
força que se deu no anno passado, porque é justamente impõe um onus pesado a essa parte da sociedade
este o objecto da discussão. Mas, senhores o nobre chamada ao serviço militar, em beneficio de todos os que
senador abandonou inteiramente a proposta do governo, estão esemptos desse serviço?
não nos disse uma palavra sobre a materia do art. 1º e

Tenho inveja de não ter redigido este periodo, e

seus paragraphos; apenas no fim da sua peroração, parece-me poder affirmar que tambem o Sr. Miranda
asseverou que votava pela força pedida.

desejava ter escripto as expressões que ha pouco li.
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O SR. D. MANUEL: – O honrado membro a quem em serviço do paiz, e deixando de attender á sua saúde e
respondo, dominado pelo espirito de opposição; viu com á conservação de sua existencia.
máos olhos todo o relatorio da repartição da guerra. Mas

O ministerio da guerra tem sido esteril, nada tem

quem sabe si, receando que as verdades que nelle se feito, nada tem proposto em beneficio do paiz ? E’ outra
contêm calassem no animo dos representantes da nação, grave e injusta accusação feita ao Sr. ministro da guerra!
e fizessem nelles as mais fortes impressões, emprega os Quem ouvirá similhante accusação, sem mostrar a mais
recursos oratorios para destruir essa impressão, para viva indignação? Duvido que haja homem que mais se
indispôr os representantes da nação contra o ministro da applique e trabalhe do que o Sr. ministro da guerra. Para
guerra, chegando ao ponto de acoimar de anarchicas prova de minha asserção, peço unicamente ao senado que
expressões filhas da verdade, por todos reconhecida?
O nobre senador como que quiz dizer ao senado:
«E' tal o ministro da guerra, que não trepida em

se recorde do que fez o Sr. ministro da guerra, quando
presidente da provincia do Pará.
Leia-se o relatorio que elle apresentou á assembléa

excitar e provocar a anarchia no exercito, e isto depois de provincial, documento que por si só basta para attestar a
longa meditação no seu gabinete.»

grande capacidade de quem o escreveu; o grande trabalho

O SR. CANDIDO BORGES: – A rivalidade.

a que se deu, para poder informar minuciosamente á

O SR. D. MANUEL: – A rivalidade! Qual é a palavra assembléa provincial de todos os ramos do serviço
que póde fazer excitar rivalidades? Rivalidade entre quem? publico. Leiam-se os muitos e importantes regulamentos
Si taes palavras fossem proferidas de improviso e no calor que expediu durante o certo prazo de sua administração, e
da discussão, poderiam ter desculpa; mas ellas são filhas com razão se perguntará como se póde fazer tanto em tão
de muita meditação, e por isso não podem achar escusa. pouco tempo? Que diga a provincia do Rio Grande do Sul
Attentou bem o honrado membro para as consequencias o que alli fez o Sr. ministro da guerra, apezar de pouco
da accusação que fez a um ministro da corôa? Viu bem os tempo de administração, e parte delle passado no leito, em
corollarios da sua asserção? Pois o Sr. Jeronymo consequencia de enfermidades que o assaltaram. Tenho
Francisco Coelho, tendo pensado e reflectido no que havia ouvido a pessoas bem informadas que o serviço da
de dizer á assembléa geral legislativa, em uma peça tão secretaria da guerra é extraordinario, graças ao genio
importante, poderia usar de expressões que tendessem a activo do seu chefe. Que trabalho não teve elle para
excitar rivalidades entre o exercito e a massa geral da preparar o paiz para qualquer emergencia que podesse
nação? Póde isto acreditar-se e mesmo suppôr-se de um sobrevir, no caso de falharem as negociações diplomaticas
varão tão illustrado e circumspecto?

com a republica do Paraguay? Os jornaes trazem

O honrado ministro, na parte do seu relatorio em constantemente

medidas

do

ministerio

da

guerra;

que tracta do recrutamento, repetiu o que innumeras vezes differentes regulamentos têm sido expedidos, muitas
tem sido dito na tribuna e na imprensa do nosso paiz e dos reformas se têm feito, e entretanto alcunha-se o ministro
paizes estrangeiros; escreveu o que se acha nos livros que de esteril, e quando elle não está presente!
tractam do objecto. O honrado ministro quiz mostrar a
importancia

e

difficuldade

de

uma

boa

lei

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tem quem

sobre responda por elle.

recrutamento; quiz chamar de novo a attenção das

O SR. D. MANUEL: – Certamente que o nobre

camaras para este objecto; quiz ainda uma vez pedir-lhes ministro da marinha tomará a defesa do seu collega, e a
que cuidassem de dotar o paiz com uma das medidas que fará muito melhor do que eu. Nem o Sr. Jeronymo
elle mais constantemente reclama. Muito infeliz foi o nobre Francisco Coelho precisa do auxilio de minhas fracas
senador nesta sua accusação; mas S. Ex. o que queria palavras, para que seja conhecido no paiz como um dos
tambem era aproveitar o ensejo para mostrar que lê os generaes que mais honra fazem á sua classe.
discursos de general Foy, repetindo as palavras que o

Portanto, Sr. presidente, o primeiro capitulo das

senado ouviu. As expressões são excellentes, mas eram accusações feitas pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro
bem cabidas em outra occasião.

ao Sr. ministro da guerra está completamente destruido.

Sr. presidente, quem lêr desprevenido o artigo do
relatorio relativo ao recrutamento, ha de reconhecer o

O SR. CANDIDO BORGES: – Vamos á outra.
O SR. D. MANUEL: – Creio mesmo que o nobre

interesse que o Sr. ministro da guerra toma pelo exercito, e senador tem consciencia de que andou mal. Eis o
o desejo que o anima de pôr termo aos vexames causados resultado dessa opposição violenta, rancorosa...
pelo recrutamento. S. Ex. tem feito estudos profundos

O SR. CANDIDO BORGES E OUTROS SRS.

sobre a materia; apresentou, como disse, um projecto em SENADORES: – Rancorosa?
1845; no relatorio consignou muitas idéas aproveitaveis, e

O SR. D. MANUEL: – Rancorosa, e até furiosa

de certo muito coadjuvou a assembléa geral na confecção (risadas); apezar de que possa ser illustrada, como acaba
de uma lei ha tanto tempo reclamada, e por differentes de observar o nobre senador pela provincia das Alagôas.
Quando taes motivos actuam no animo da opposição, ella

vezes recommendada nos discursos da corôa.
Custa,

senhores,

ouvir

a

sangue

frio

uma rompe em expressões taes quaes proferiu o honrado

accusação tão injusta a um general, que ainda jaz no leito membro pelo Rio de Janeiro.
da dor, distincto pelos seus talentos, saber e optimos

O SR. CANDIDO BORGES: – Por exemplo...

serviços, prestados ao estado nos importantes cargos que

O SR. D. MANUEL: – Anarchia...

tem occupado, custa escutar em silencio diatribes tão

O SR. CANDIDO BORGES: – Somente isso?

insultantes dirigidas a um varão que, mesmo opprimido por

O SR. D. MANUEL: – Acha pouco? Vamos, Sr.

graves padecimentos, se conserva á testa de um presidente, á outra prova de esterilidade. Em todos os
ministerio, trabalhando dia e noite

relatorios é costume consagrar-se uma rubrica
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relativa ao concelho supremo militar; todos os ministros da si outros se tornarão maniacos, e até doudos, por causas
guerra, segundo minha lembrança, têm feito áquelle bem differentes!
tribunal a justiça que lhe é devida; todos têm reconhecido

O SR. MIRANDA: – Mas não por minha causa;

os serviços prestados pelos juizes militares e togados; comigo é que V. Ex. embirra, e portanto....
todos têm confessado a promptidão com que esse tribunal

O SR. D. MANUEL: – Pois o nobre senador não se

cumpre seus deveres, já consultando sobre os negocios tem dado desde alguns annos ao estudo das cousas
em que o governo o manda ouvir, já decidindo com a militares, e não está habilitado para auxiliar o honrado
possivel brevidade os processos que a elle sobem, em membro pelo Rio de Janeiro em qualquer trabalho que
decisões quasi sempre fundadas em justiça. E’ justamente quizesse offerecer relativamente á reforma do concelho
o que fez o Sr. ministro da guerra no seu relatorio á pagina supremo militar?
5. Elogia o tribunal, falla da reforma de que elle carece;
mas

diz

que

opportunamente

essa

reforma

attendida,

será

quando

melhor
se

e

tractar

Foi por isso que aconselhei a esse honrado

mais membro que se soccorresse ás luzes de seu collega da
da opposição.

organização de um novo codigo penal.
Já se vê que o Sr. ministro da guerra não fez

O SR. MIRANDA: – E que figura faz V. Ex?
O SR. D. MANUEL: – Eu, não sei.

censura ao concelho supremo militar; pelo contrario, o

O SR. MIRANDA: – Porque não faz outro tanto?

elogiou. Reconheceu a necessidade de ser reformado,

O SR. D. MANUEL: – Não me deu ainda para ahi a

mas entende que essa reforma deveria fazer-se em mania (riso). Tenho meus autos durante os intervallos das
occasião opportuna.

camaras, e algum tempo que me resta não chega para o

Onde encontrou o honrado membro prova de estudo das leis militares.
esterilidade? E’ preciso confessar que, si o concelho

O SR. MIRANDA: – Devia applical-o a isso.

supremo militar usa de arbitrio nas suas decisões, é este

O SR. D. MANUEL: – Não me acontece como ao

fundado em lei.

nobre senador, a quem o tempo chega para tudo: depois

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Esta attribuição do estudo das leis militares, parece que o nobre senador
deve ser revogada.

se tem dedicado ao das questões diplomaticas; talvez que

O SR. D. MANUEL: – Concordo. Tem-se dito isso tambem a mania lhe dê para a leitura dos economistas,
muitas vezes, o que é uma verdadeira censura a nós afim de preparar-se para tomar parte nas discussões
legisladores, que ainda não acordamos para vêr que essa financeiras.
instituição assim é anomala, para reconhecer que com

O SR. PRESIDENTE: – Mas a discussão não póde

effeito o concelho supremo militar exerce attribuições do continuar assim em dialogo.
poder moderador.

O SR. D. MANUEL: – O Sr. Miranda é que é causa

Felizmente, do arbitrio dado áquelle tribunal não se disto, Sr. presidente.
têm seguido os males que exergam alguns nobres
senadores.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Nem se
seguirão.

O SR. CANDIDO BORGES: – E entretanto não
responde ás accusações.
O SR. D. MANUEL: – Já respondi a duas, e creio
que satisfactoriamente, tanto que o nobre senador já

O SR. D. MANUEL: – Mas affirmo que concorrerei confessou que o Sr. ministro da guerra não dirigiu
para que se faça a reforma necessaria e indicada por nenhuma censura ao concelho supremo militar.
todos, ou quasi todos os ministros da guerra.

O SR. CANDIDO BORGES: – Quem fallou em

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Hão de censura?
fazer bellas cousas.

O SR. D. MANUEL: – Porque então fallou V. Ex.

O SR. D. MANUEL: – Reconheço que elle não póde nesse tribunal, si não foi para fazer um capitulo de
continuar com a attribuição de augmentar e diminuir as accusação ao Sr. ministro da guerra?
penas a seu arbitrio.

O SR. CANDIDO BORGES: – Accusação de

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ha de esterilidade.
ser alguma descoberta, estou á espera della.

O SR. D. MANUEL: – E com uma deshumanidade

O SR. D. MANUEL: – Não ha portanto no relatorio sem par; não parece medico.
do nobre ministro nenhuma censura ao tribunal, a censura

O SR. CANDIDO BORGES: – Quem sabe si o sou?

foi feita á lei que existe.

O SR. D. MANUEL: – Não procede como tal,

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu não disse que o porque....
Sr. ministro tinha feito censura ao tribunal, disse que não
tinha apresentado nada.
O SR. D. MANUEL: – Porque não usam as camaras

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é ainda
exordio?
O SR. D. MANUEL: – ....sabendo que o Sr. ministro

de sua iniciativa? Pois o nobre senador está inhibido de da guerra está tão incommodado, em vez de ir vizital-o e
apresentar um projecto de reforma do concelho supremo applicar-lhe os soccorros da sciencia e da arte, vem para
militar? o nobre senador, que parece estar se dando muito aqui censural-o acremente, affirmando que elle promove a
ao estudo das cousas militares, como faz o Sr. Miranda?

anarchia no exercito, excita rivalidades entre este e a

Mas, si ainda o nobre senador se não julga massa da nação, e que por isso devem corar os que lhe
habilitado para esse trabalho, recorra ao nobre senador prestam o seu apoio.
pela provincia de Matto-Grosso.

Mas este eloquente pensamento ha de ter logo

O SR. MIRANDA: – O meu nome ha de tornal-o resposta.
maniaco. (Risadas.)
O SR. D. MANUEL: – E’ possivel; mas quem sabe

O SR. CANDIDO BORGES: – O Sr. ministro da
guerra está alli.
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O SR. D. MANUEL: – Sempre é bom ler, mesmo
para desfazer certa intriguinha que se tem querido armar.

O SR. CANDIDO BORGES: – O outro não está em

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Onde?

exercicio.

O

SR.

PRESIDENTE:

–

A

palavra

não

é

O SR. PRESIDENTE (ao orador): – E’ melhor que o parlamentar.
honrado membro continue o seu discurso; não esteja cada
momento a responder a apartes.

O SR. D. MANUEL: – Eu não disse que a
intriguinha era aqui, e por isso não se póde dizer que a

O SR. D. MANUEL: – Si eu não responder, Sr. palavra não é parlamentar.
presidente, dirão elles «o homem tem medo ou não é

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quem quer

capaz de responder.» Ora, eu não quero passar nem por armar?...
medroso, nem por incapaz de responder a apartes de tão

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

facil resposta.

O SR. D. MANUEL: – A pagina 11 do seu relatorio

Senhores, é possivel que o Sr. ministro da guerra diz o Sr. ministro da guerra o seguinte: (lê) «Cumpre aqui
venha assistir á discussão do orçamento da sua repartição; informar-vos que, não obstante quaesquer embaraços, que
e então é que teria cabimento todas as censuras feitas uma ou outra disposição do regulamento tem offerecido ao
pelo nobre senador. Mas o nobre senador foi sofrego, modo practico de funccionar desta repartição, taes
porque o que queria era despejar o fel que está embaraços não têm entorpecido a sua marcha regular, e
accumulado; o nobre senador tinha necessidade de lançar isso se deve em grande parte ao zelo reconhecido, e á
essa bilis accumulada durante tantos dias, para não soffrer constante lealdade e dedicação do digno chefe, que se
alguma molestia grave, de que tremo.

acha á testa da repartição exercendo o elevado cargo de

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ o modo mais ajudante general de exercito.»
O SR. CANDIDO BORGES: – Nisso elle tem razão,

parlamentar e decente de responder aos adversarios: fel!
O SR. MIRANDA: – Bilis!

eu o apoio.
O SR. D. MANUEL: – Quaes são os actos do Sr.

O SR. CANDIDO BORGES: – Furor!

O SR. D. MANUEL: – Quando discutirem em regra, ministro da guerra, dos quaes se possa deduzir que elle
se lhes ha de responder em regra; quando vierem com tem querido deitar abaixo essa instituição?
esses apartes, hei de redarguir-lhes com a valentia da

O SR. MIRANDA: – Ora!

verdade.

O SR. D. MANUEL: – Não se responde com oras. O

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ o zelo...

nobre ministro da guerra fallou com toda a franqueza á

O SR. D. MANUEL: – Sim, sou dedicado, tomo a assembléa geral, na parte de seu relatorio, em que tracta
defesa dos meus amigos; e nunca vi em parlamento da repartição do ajudante general do exercito.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Cerceou as

nenhum dos amigos do governo conservarem-se em
silencio quando a este se fazem accusações.

attribuições do ajudante general.
O SR. D. MANUEL: – Elle não tem feito mais do

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas sem fel, sem
que

bilis.

modificar,

desenvolver

ou

explicar

diversas

O SR. D. MANUEL: – Parece que o nobre senador disposições do regulamento daquella repartição, o qual,
se não recorda do que tem lido.

sendo muito extenso, não era possivel que não sahisse

Sr. presidente, a terceira accusação é relativa ao com imperfeições, que pouco a pouco se irão emendando.
decantado logar de ajudante general, uma das grandes

Mas qual foi a prova adduzida pelo honrado

calamidades que pesam sobre o paiz, e para a qual não membro pelo Rio de Janeiro, de que o Sr. ministro da
concorri, porque me oppuz á auctorisação pedida pelo guerra pretende destruir a repartição de que se tracta e
governo para a creação de tal instituição.

cercear attribuições do ajudante general? Parece-me que a

Mas, pergunto eu, Sr. presidente, o nobre ministro unica foi a nomeação de dois auxiliadores tirados da
da guerra tem procurado destruir essa instituição? classe dos officiaes generaes, para com o ajudante

Senhores, confesso a verdade; si eu tivesse a certeza de general organisarem a escala das promoções dos officiaes
que á testa desta repartição estaria sempre um general da do exercito. Entendo que a providencia foi legal e
ordem daquelle que hoje a dirige, não me importaria que necessaria. Antes da creação do ajudante general, havia
ella continuasse; porque, si pertenço ao numero dos que a uma commissão permanente encarregada de organizar a
não approvam, reconheço que a nomeação foi optima, escala

das

promoções

dos

officiaes

do

exercito,

porque recahiu em um dos nossos mais distinctos commissão composta sempre de officiaes generaes.
generaes (apoiados), em um dos nossos mais bellos

O SR. CANDIDO BORGES: – O Sr. Ferraz disse

caracteres. (Apoiados.) Esta justiça tambem lhe faz o Sr. que era uma sinecura.
ministro da guerra.
O SR. MIRANDA: – E toda a opposição.

O SR. D. MANUEL: – Respeito muito a alta
capacidade e a instrucção abundante e variada do Sr.

O SR. D. MANUEL: – Vou ler as palavras de S. senador Ferraz; mas nestas materias prefiro em regra a
Ex...

opinião dos profissionaes.
O SR. CANDIDO BORGES: – Ha verdades que

ninguem póde negar.
O SR. MIRANDA: – Adiante, Sr. D. Manuel,
estamos de accôrdo.

A quem se entregou, portanto, senhores, a
organização da escala das promoções? A tres generaes,
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a tres homens que offereciam as maiores garantias de

O SR. CANDIDO BORGES: – Contra a lei.

acerto e imparcialidade.

O SR. D. MANUEL: – Contra a lei, não; de

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. com o seu conformidade com a letra e espirito della, que não podia
improviso está perdendo a causa.

querer que um objecto de tanta monta ficasse entregue a

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. não póde ser juiz officiaes de patentes inferiores á de general. E porventura
disso.

o ajudante general não tem as suas attribuições? Não tem
O SR. MIRANDA: – V. Ex. póde?

elle parte na confecção das listas das promoções? O mal é

O SR. D. MANUEL: – Tambem não posso; só V. Ex. porque se lhe deu dois adjuntos para o ajudarem a bem
é que póde, porque é mestre.

cumprir uma obrigação espinhosa e melindrosa.

O SR. MIRANDA: – Então digo que a accusação foi
muito bem formulada. Para que me dá esse poder?

lei.

O SR. D. MANUEL: – Estou por ora fazendo
considerações

geraes,

e

os

senhores

me

O SR. CANDIDO BORGES: – Procedeu contra a
O SR. D. MANUEL: – Já disse que não. E' de mister

estão consultar bem o fim e espirito da lei, e não ser tão servil á

interrompendo com apartes.

sua letra.

O SR. MIRANDA: – Estou ouvindo a sua digressão.

Portanto, senhores, entendo que o Sr. ministro da

O SR. D. MANUEL: – Mostrar eu as vantagens que guerra procedeu em regra, e que a censura do honrado
resultavam de uma commissão de tres membros que membro pelo Rio de Janeiro não tem o menor fundamento.
pertenciam ás primeiras patentes do exercito é uma

Si a assembléa geral julgar que o governo não

digressão? O senhor não disse nada o anno passado entendeu bem a lei, explique-a, interprete-a.
quando aqui esteve o Sr. ministro da guerra.

Mas, senhores, trazer-se para a discussão, e como

O SR. MIRANDA: – O acto foi practicado depois da uma accusação grave, um facto que honra a intelligencia
discussão das forças de terra; eu não podia adevinhar.

do nobre ministro da guerra; e que é mais uma prova de

O SR. D. MANUEL: – Mas não o podia fazer no seu interesse pelo exercito...
orçamento da guerra?

O SR. CANDIDO BORGES: – Isso é epigramma.

Antes do decreto de 29 de julho de 1850, como se

O SR. D. MANUEL: – Pois o senado acreditará que

fazia a escala das promoções? O ajudante-general ouvia eu seja capaz de fazer epigrammas a um ministerio, a
os empregados da sua repartição, tenentes-coroneis, quem presto o meu fraco apoio?
majores, capitães, etc.; estes preparavam todos os

O SR. CANDIDO BORGES: – Faz sem querer.

trabalhos, e os levavam ao conhecimento do chefe da

O SR. D. MANUEL: – Isso é bom para outros que

repartição, o qual, tendo muito a que attender, não poderia outr’ora, nestes corredores, diziam horrores do ministerio;
consultar tantos e tão variados documentos, que servem que me faziam grandes elogios, porque eu o combatia;
de base, tanto para a promoção por antiguidade, como mas, quando se tractava da votação, não negavam um
para a promoção por merecimento. Os inconvenientes voto ao ministerio poderoso, que elles detestavam, porém
disto me parecem obvios, e tenho nesta minha opinião o temiam.
apoio muito illustrado do Sr. ministro da guerra.

O SR. CANDIDO BORGES: – Para mim não serve.

A promoção de officiaes generaes dependente de

O SR. D. MANUEL: – Fiz opposição a alguns

informações de officiaes inferiores em patente, de officiaes ministerios passados; ao de hoje presto o meu apoio, tanto
muitas

vezes

interessados!

Parece-me

muito aqui como nos corredores; e, quando ouço as censuras as

inconveniente e susceptivel de grandes abusos. O trabalho mais acres, as mais injustas accusações a homens com
relativo ás promoções por antiguidade é mais facil; mas o quem estou ligado, de quem sou amigo, lembro-me que
que diz respeito ás promoções por merecimento é difficil, muitos dos censores e accusadores já elevaram esses
complicado, e exige acurado exame e escrupulosa homens ás nuvens, já os encheram de elogios, já
imparcialidade. Ora, os dois auxiliares dados ao ajudante reconheceram o seu merito.
general não concorrerão muito para que este possa levar á

O Sr. Candido Borges dá um aparte.

presença do governo uma lista de promoções em que seja

Acabo de dar resposta a esse aparte.

observada fielmente a lei, consultando-se o principio da

Estas accusações perdem muito do seu valor,

antiguidade e o principio do merito? Creio que sim.

porque já foram feitas na outra câmara; já foram

Eis pois demonstrada a necessidade da medida cabalmente destruidas. Agora o que temos é a repetição, e
tomada pelo citado decreto de 29 de julho de 1850. Quanto má repetição do que se disse na camara dos Srs.
á legalidade, tambem me parece de facil demonstração. A deputados. Eu poderia contentar-me em dizer ao honrado
auctorisação dada pela lei de 30 de julho de 1856 é ampla. senador pelo Rio de Janeiro, que lesse no Jornal do
O

governo

estava

auctorisado

para

fazer

o

que Commercio o que respondeu o Sr. ministro da guerra. A

entendesse, emquanto durasse a auctorisação, isto é, até prova de que o senado já está enfastiado destas
30 de junho deste anno. Mas, porventura foi restabelecida accusações, é que o honrado membro viu-se quasi
a antiga commissão de promoções? Não, por certo. A abandonado dos seus proprios correligionarios; poucos
antiga commissão era permanente. Agora não existe foram

os

senadores

que

lhe

prestaram

attenção,

commissão; ha somente dois auxiliares, que, apenas principalmente depois que concluiu o seu exordio de mais
terminados os trabalhos relativos ás promoções, separam- de meia hora.
se, e deixam de perceber as gratificações que lhes foram

O SR. MIRANDA: – E agora?

marcadas.

O SR. D. MANUEL: – O nobre senador sabe que á
esta hora ninguem prende a attenção do senado.
O SR. MIRANDA: – Quando fallava o nobre
senador
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O SR. CANDIDO BORGES: – Vamos agora aos
contractos.
O SR. D. MANUEL: – Quanto a isso o Sr. ministro

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre senador da guerra ha de responder em occasião opportuna.
tambem está repetindo o que se disse na outra camara.
O SR. MIRANDA: – E' verdade.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas V. Ex. repete
sempre melhor.
O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

O SR. CANDIDO BORGES: – Aquelle contracto
para o fornecimento de medicamentos.
O SR. D. MANUEL: – A esses factos só póde
responder o ministro da repartição; não tenho delles
conhecimento, e por isso não estou agora habilitado para

O SR. D. MANUEL: – Sou o primeiro a confessar aprecial-os e julgal-os. Não tenho a menor duvida de que o
que não disse cousas novas: mas que remedio tenho eu Sr. ministro da guerra ha de dar a mais satisfactoria
sinão repetir o que já se disse, si as accusações se resposta.
repetem?
Porque não discutem a proposta, porque não dizem
cousas novas?
O SR. CANDIDO BORGES: – Eu disse.

Tenho-me limitado ás generalidades.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é que é
verdade!
O SR. D. MANUEL: – Acerca dos factos occorridos

O SR. D. MANUEL: – Não disse nada de novo. Eu no arsenal de guerra, e dos quaes se tractou amplamente
queria vêr a discussão collocada no terreno proprio, mas na outra camara, o Sr. ministro da guerra portou-se com a
não ha de ser no terreno das censuras, das declamações, franqueza e lealdade proprias do seu caracter, expondo
desses preambulos de fogo, desses exordios incendiarios tudo minuciosamente, lendo documentos importantes e
e dessas perorações que me parecem proprias dos padres provando que houve, sim, uma compra infeliz; mas que a
da roça a um auditorio composto de ignorantes, e que commissão respectiva não havia practicado actos que a
estando distrahidos ou dormindo, como que dispertam ao desdourassem e maculassem a reconhecida probidade de
som de certos palavrões bombasticos.

seus membros. Quem se atreverá a dizer que da parte do

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tudo isto ainda é director do arsenal houve malversação?
exordio.
O SR. CANDIDO BORGES: – Declamação; sobre a
questão, nada.

O SR. CANDIDO BORGES: – E eu disse isso?
O SR. D. MANUEL: – Não sei então para que se fez
tanta bulha com essa compra, que causou algum prejuizo,

O SR. D. MANUEL: – Abandone, Sr. senador, esse mas pequeno, aos cofres publicos, como demonstrou
modo de orar, que não é proprio desta casa.

claramente do Sr. ministro da guerra; dando aos pannos

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu não disse nada e comprados
V. Ex. incommodou-se tanto!

outras

applicações.

Ora,

quando

não

apparecem nem indicios de malversação, quando o

O SR. D. MANUEL: – Eu fico incommodado quando caracter das pessoas que compõem a commissão de
observo tanta intolerancia, tão acres, violentas e injustas compras é bem conhecido, como póde attestar o Sr.
accusações, tanta parcialidade, tanta falta de humanidade. marquez de Caxias, quando o prejuizo da fazenda publica
Não ha remedio sinão repellir a ataques. Os senhores é insignificante, a accusação torna-se muito fraca, e não se
andam tão altaneiros...
O SR. MIRANDA: – Altaneiros?!

devia mais repetil-a no senado.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que não se

O SR. D. MANUEL: – ...os senhores andam tão explicou ainda foi a demissão do vice-director do arsenal.
provocadores... Não dê apartes, Sr. Miranda, porque eu

O SR. D. MANUEL: – Pois não explicou-se

tenho vontade de um dia pedir licença ao Sr. presidente perfeitamente? o governo exerceu um direito.
para expôr nesta casa os verdadeiros motivos por que os

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Direito do governo?

senhores estão em opposição.

O SR. D. MANUEL: – Pergunte ao Sr. marquez de

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso ha de ser Caxias si o governo póde nomear para director ou vice-

curioso.
O SR. CANDIDO BORGES: – E eu hei de expôr os
motivos por que V. Ex. fazia opposição em outro tempo.
O SR. D. MANUEL: – Exponha: eu não tenho medo,

director do arsenal de guerra quem lhe parecer.
O SR. CANDIDO BORGES: – Depois dos factos
que se deram, a demissão valia alguma cousa.
O SR. D. MANUEL: – Os empregados foram

estou preparado para tudo, excepto para o martyrio; no julgados tão capazes que a todos se deu empregos não
que descrepo de certo geral dos jesuitas, que sendo inferiores aos que occupavam. Mas, Sr. presidente, não é
visitado por um Inglez, que fazia grandes elogios á sua possivel que um individuo seja mais azado para este do
ordem, respondeu-lhe: temos homens preparados para que para aquelle emprego? Ao governo cumpre apreciar o
tudo, mesmo para o martyrio.

merito do individuo, e collocal-o na posição em que melhor

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. então é o geral possa servir ao paiz. Sou o primeiro a tributar toda a
da ordem?

consideração ao digno tenente-coronel a quem se refere o

O SR. D. MANUEL: – Serei, mas fiquem certos de nobre senador.
que me não assustam, porque os conheço muito.

O SR. MIRANDA E OUTROS: – Não póde deixar de

Parece-me que estão destruidas as principaes tributar.
accusações feitas á repartição da guerra, no discurso
proferido pelo honrado membro pelo Rio de Janeiro.

O SR. D. MANUEL: – Mas é tambem necessario
que os empregados vivam em boa harmonia uns com os
outros, é necessario que a par dá honradez haja tambem
todo o respeito e subordinação a seus superiores.
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O SR. CANDIDO BORGES: – Esse militar nunca foi

O SR. CANDIDO BORGES: – Aprendi com V. Ex.

insubordinado.

O SR. D. MANUEL: – Lá se foi esse tempo, agora

O SR. D. MANUEL: – As primeiras qualidades são a deixo isso para a mocidade.
probidade e a intelligencia, não nego; mas é necessario
que outras se reunam a essas.

O SR. CANDIDO BORGES: – Então não póde ser
da opposição porque é velho?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Foi muito mal dada
essa demissão.

O SR. D. MANUEL: – Quero dizer que já não sou
mais homem de fogo.

O SR. D. MANUEL: – A opposição anda catando

O SR. PRESIDENTE: – A discussão não póde ter

alguma cousinha, de que tire partido, e aproveitou a logar por meio de perguntas e respostas.
demissão dada ao digno official a quem me refiro, para

O SR. MIRANDA: – Principalmente ás tres horas da

fazer della mais um capitulo de accusação ao Sr. ministro tarde. Vamos á peroração, Sr. D. Manuel; é muito tarde.
da guerra, o qual tem em tão bom conceito o mesmo

O SR. D. MANUEL: – Tem razão, vou terminar.

official, que immediatamente o empregou, mostrando

Sr. presidente, o nobre senador pelo Rio de Janeiro

assim mais uma vez a sua lealdade e boa fé.
O SR. CANDIDO BORGES: – Infelicidade.

está no habito de declarar nesta casa constantemente que,
si o ministerio continuar, o paiz cahirá em um abysmo.

O SR. D. MANUEL: – A grande infelicidade

Com effeito, é grande coragem dos Srs. ministros

consistiu em soffrer o thesouro um prejuizo talvez de 5 a 6 conservarem-se no poder, depois de uma tão solemne
contos de réis.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que, senhor?

declaração. E sabe V. Ex., Sr. presidente, a maneira de
afastar o paiz do abysmo? E’ entregar as pastas aos

O SR. D. MANUEL: – Foi o que disse o Sr. ministro nobres senadores os Srs. Candido Borges, Miranda e
da guerra, e eu estou mais disposto a acreditar nelle do Silveira da Motta. Mas, meu Deus, o que acabo eu de
que no nobre senador.
O SR. CANDIDO BORGES: – Pannos de capote
comprados pelo preço de pannos de farda.
O SR. D. MANUEL: – Como é possivel que o Sr.
ministro quizesse enganar o corpo legislativo?
O SR. CANDIDO BORGES: – Não accusei nem
accuso as intenções do Sr. ministro da guerra.
O SR. D. MANUEL: – Estou respondendo agora ao
meu patricio.

dizer?
O

SR.

MIRANDA:

–

V.

Ex.

tornar-se-hia

opposicionista ou votaria comnosco?
O SR. D. MANUEL: – Não direi que coraria de
vergonha si os apoiasse.
No pensar da opposição, o ministerio é um
aggregado de homens para os quaes não ha moralidade.
O SR. CANDIDO BORGES: – Quem disse isso?
O SR. D. MANUEL: – São homens de tal ordem, Sr.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Lembra-se da presidente, que aquelles que os apoiarem devem corar de
razão que o Sr. ministro deu da demissão desse official?
O SR. D. MANUEL: – Lembro-me: e ha alguma
cousa que o desdoire?
Portanto o nobre ministro da marinha já sabe

vergonha. Senhores, não ha um insulto maior!
O SR. CANDIDO BORGES: – Não houve insulto
nenhum.
O SR. D. MANUEL: – E isso, Sr. presidente, foi dito

perfeitamente o que ha de responder a esse capitulo de na presença de um ministro, que é o typo da probidade e
accusação, sobre o qual houve larga discussão na outra da moralidade.
camara. Quanto ao mais, que disse o honrado membro por

O SR. CANDIDO BORGES: – Entendo que devo

Minas, é de tão pouca importancia, que não valia a pena fazer opposição; e, si não a fizesse, devia corar, porque
de occupar por tanto tempo a attenção do senado; sendo faltaria ao meu dever. Entenda as palavras como as
para admirar que nem uma palavra proferisse sobre o proferi, não invente.
artigo da proposta.

O SR. D. MANUEL: – O nobre senador, que só é

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu disse que votava forte em preambulos e exordios, sempre que falla, parece
pela proposta.

que a ira, a raiva e o rancor lhe sahem pela bocca e pelos

O

SR.

D.

MANUEL:

–

Era

melhor

que olhos.

fundamentasse o seu voto.
O SR. CANDIDO BORGES: – Fundamentei.

O SR. MIRANDA: – Isso é declamação.
O SR. D. MANOEL: – É a verdade. O nobre

O SR. D. MANUEL: – Não fundamentou; porque senador até se apresenta com certo ar de director, inculca
não esperou que entrasse em discussão o artigo relativo não sei que; parece ter uma posição especial nesta casa;
ao recrutamento, para então vir com a tal accusação de não se contenta já com prestar serviços para ganhar as
anarchia?
O SR. CANDIDO BORGES: – Não accusei.

insignias de cavalleiro, parece querer tomar o bastão do
commando, o que já começa a fazer ciume aos seus

O SR. D. MANUEL: – Está-me parecendo que o seu correligionarios, principalmente aos Srs. Miranda e Silveira
posto de tenente-coronel reformado deu-lhe gosto pelos da Motta.
negocios da guerra; e então lá se vai a medicina.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou á espera da

O SR. CANDIDO BORGES: – Quem me deu esse minha analyse.
gosto foi esta cadeira no senado.

O SR. D. MANUEL: – Ha de ser tremenda!

O SR. D. MANUEL: – Isso sei eu; por isso está tão (risadas.)
ancho, tão ufano: não era assim quando deputado; então
era pacato e aqui é constantemente um homem de fogo.

O nobre senador que, de extremamente moderado
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passou a ser homem de fogo, e não sei por que motivo

procurado ameaçar o ministerio com a sua força e com os

todos os dias fulmina quanto póde o ministerio, que elle

seus nomes...

diz estar morto o lazaro antes de resuscitar...
O SR. CANDIDO BORGES: – Isso é seu.

O SR. CANDIDO BORGES: – Nomes muito
respeitaveis.

O SR. D. MANUEL: – ...o nobre senador que

O SR. D. MANUEL: – Não nego isso.

proclama que o paiz não achará salvação sinão na
ascensão desses homens notaveis...

O SR. CANDIDO BORGES: – Muito cheios de
serviços.

O SR. CANDIDO BORGES: – Que são notaveis
não póde contestar.

O SR. D. MANUEL: – Quanto aos serviços tenho
minhas duvidas a respeito de alguns. Não sei quaes são

O SR. D. MANUEL: – ...devia lembrar-se da

os serviços de V. Ex., os dos Srs. Miranda e Silveira da

amizade intima que o ligou, sinão a todos, ao menos a

Motta. Que o Sr. marquez de Caxias e alguns outros têm

alguns dos actuaes ministros.

prestado serviços é incontestavel, mas outros que por

O SR. CANDIDO BORGES: – Amizade intima
nunca me coube a honra de ter com nenhum delles.

algum tempo fizerão prelecções em um cadeira, outros
que presidiram ao jury e administraram provincias, outros

O SR. D. MANUEL: – Tinha antes.

que com pouco trabalho percebem pingues ordenados e

O SR. CANDIDO BORGES: – Está enganado.

gratificações; esses, digo eu, não podem allegar serviços.

O SR. D. MANUEL: – E' realmente inexplicavel que
o nobre senador, que nenhuma queixa particular tem

O SR. MIRANDA: – Tenho tão bons serviços como
o nobre senador.

contra os Srs. ministros, os tracte pela maneira por que o

O SR. D. MANUEL: – Melhores, melhores!

senado vê tratal-os todos os dias.

O SR. MIRANDA: – Não, senhor, mas tenho tão

O SR. CANDIDO BORGES: – Não faltei ainda ao
devido respeito aos Srs. ministros.
O SR. D. MANUEL: – Depois de ter usado das

bons.
O SR. D. MANUEL: – São esses notaveis que,
desconhecendo

os

deveres

de

uma

opposição,

palavras e allusões as mais injuriosas, ainda dá esse

embargam a adopção de medidas que o paiz reclama,

aparte?

unicamente com o fim de tornarem esteril o ministerio, e

O SR. CANDIDO BORGES: – Não é capaz de

dizerem que elle nada tem feito, que a sessão está
perdida. Srs. ministros, si tendes consciencia de possuir a

provar.
O SR. D. MANUEL: – A prova está nos seus
discursos.

confiança da corôa, o apoio do parlamento e do paiz, não
entregueis as pastas a esses que vol-as querem arrancar;

Declaro ao senado, Sr. presidente, que continúo a

conservai-vos no vosso posto, continuai a bem servir á

prestar meu fraco apoio ao ministerio, porque estou

patria e ao soberano. Si a opposição não arripiar carreira,

convencido que elle vai bem, que bem serve á corôa e ao

cahirá sobre ella a maldição eterna do paiz!

paiz; estou convencido que procura executar fielmente as

O SR. MIRANDA: – Amen Jesus.

leis; estou convencido que é um ministerio composto de

Dada a hora, fica adiada a discussão; e retirando-

seis homens honestos; estou convencido que tem

se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que

empregado todos os esforços na tribuna e fóra della para

fôra recebido, o Sr. presidente dá para ordem do dia da

merecer o apoio da maioria de ambas as casas do

seguinte sessão a mesma já designada, e levanta a

parlamento, apoio que tambem tem na grande maioria do

sessão ás 2 horas e 3/4 da tarde.

paiz.
Não digo que o ministerio é impeccavel; elle não é
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composto de anjos: mas estou certo de que as suas
intenções são as mais puras, e é quanto basta para que

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO

eu continue a apoial-o com o meu voto e com a minha

CAVALCANTI DE LACERDA.

fraca palavra. O meu juizo a respeito do ministerio está

confirmado pela confiança da corôa, pelo apoio do
parlamento e do paiz.
Si o ministerio não tem feito tudo quanto desejava

Summario. – Expediente. – Ordem do dia. –
Fixação de forças de terra. – Discursos dos Srs. Souza e
Mello e ministro interino da guerra.

e tencionava, a causa é esta opposição atrapalhadora,
que desde o primeiro dia de sessão não tem curado sinão

A’s 10 horas e 3 quartos da manhan, o Sr.

em oppôr obstaculos á marcha da administração. Essa

presidente abre a sessão, estando presentes 29 Srs.

opposição atrapalhadora preparou-se com uma folha, em

senadores.

que se dizia que haviam de escrever esses homens

Lida a acta da anterior, é approvada.

notaveis de que fallou o honrado membro pelo Rio de

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte

Janeiro; acreditava-se que o ministerio não poderia resistir
ao combate da imprensa e da tribuna, no qual deviam

EXPEDIENTE.

tomar parte os notaveis, incluindo nesse numero os Srs.
Candido Borges, Miranda e Silveira da Motta...

Um aviso do ministerio dos negocios da fazenda,

O SR. MIRANDA: – Está distribuindo graças?

remettendo o mappa n. 597 das operações da secção da

O SR. D. MANUEL: – ...essa opposição que tinha

assignatura e substituição do papel-moeda até 31 de julho
proximo passado. – A’ commissão de fazenda.
Um officio do 1º secretario da camara dos
deputados, acompanhando a seguinte proposição:
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A assembléa geral resolve:

do poder executivo fixando as forças de terra para o anno

«Artigo unico. E’ o governo auctorisado a mandar

financeiro de 1859 – 1860.

admittir o estudante Gustavo do Rego Macedo a fazer

O SR. SOUZA E MELLO: – Disposto a conceder a

exame das materias preparatorias que tiver estudado em

força que o governo julgar conveniente para manter o

Paris, afim de ser matriculado na escola central da côrte

socego e tranquillidade publica, garantir a dignidade e a

no anno para o qual fôr habilitado em virtude da

independencia da nação, vejo me um pouco embaraçado

approvação

sobre o voto que tenho de dar.

que

obtiver,

ficando

revogadas

as

disposições em contrario.»

Si leio a proposta feita pelo governo no principio da

«Paço da camara dos deputados, em 9 de agosto

sessão e convertida em o projecto de lei que se está

de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. –

discutindo, e a combino com o relatorio do nobre ministro

Francisco Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio

da guerra apresentado 7 ou 8 dias depois, veio que este

Pereira Pinto, 2º secretario.»

ultimo acto contraria completamente a proposta, cujo art.

Vai a imprimir, não estando já impressa.

1º é o seguinte:

O Sr. 2º Secretario lê o seguinte

Art. 1º As forças de terra para o anno financeiro de
1859 – 1860 constarão:

PARECER.

«§ 1º Dos officiaes dos corpos moveis e de
guarnição, da repartição ecclesiastica, e dos corpos de

«Ramiro José de Assis Athayde pede, em
requerimento dirigido ao senado, que se conceda

saúde, do estado-maior de 1ª e 2ª classe, de engenheiros
e do estado-maior general.»

auctorisação ao governo para madal-o admittir á exame

«§ 2º De 16,000 praças de pret de linha em

de francez, que deixou de fazer em devido tempo, por

circumstancias ordinarias, e de 24,000 em circumstancias

motivos independentes de sua vontade, e, si fôr

extraordinarias.»

approvado, á matricula do 1º anno da faculdade de direito
de S. Paulo, para a qual se mostra habilitado com
approvações que obteve nos de todos os outros
preparatorios exigidos pelos estatutos.»
«Francisco

Basilio

Duque

allega

«§ 3º De 1,040 praças de pret em companhias de
pedestres.»
Neste paragrapho fixa-se o numero, classes e
qualidades dos officiaes que devem haver durante o anno

em

outro

financeiro de 1859 – 1860; mas neste paragrapho não se

requerimento que, por achar-se enfermo quando devia

comprehendem todos os officiaes; ha pelo menos uma

fazer exame de historia, unico que lhe faltava, deixou por

classe que ahi não se acha contemplada, isto é, creada

isso de ser admittido, como pretendia, á matricula do 1º

pelo regulamento de 11 de março de 1858, o corpo de

anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, o que

officiaes lentes.

não obstante passou a frequentar as aulas como ouvinte;

Estes

officiaes

têm

promoção

especial

e pede egualmente que em seu favor se dispense a

determinada no respectivo regulamento, e muito diversa

disposição dos estatutos, afim de que possa matricular-

da que por lei se acha determinada para os outros

se, com a condição de fazer o dito exame antes de findar

officiaes do exercito; têm soldos particulares, conta-se-

o anno.»

lhes o tempo de serviço de modo tambem diverso, e seu

A commissão de instrucção publica, tendo em vista

serviço é muito especial, etc., etc. Formam portanto um

os documentos apresentados pelos supplicantes, e

verdadeiro corpo além daquelles que existiam, e que se

julgando attendiveis as suas allegações, e de parecer que

acham contemplados no § 1º, e parece que, si a

se lhes defira nos termos da seguinte resolução:

assembléa

geral

não

quer

dissolver

esse

corpo

A assembléa geral resolve:

ultimamente creado, tem necessidade de contemplal-o no

«Art. 1º O governo fica auctorisado para mandar

projecto que se discute.

admittir o estudante Ramiro José de Assis Athayde á

No § 2º se diz que o numero de praças de pret de

exame de francez, e, si fôr approvado, á matricula do 1º

1ª linha em circumstancias ordinarias será de 16.000, e

anno da faculdade de direito de S. Paulo, contanto que

em circumstancias extraordinarias de 24,000; havendo

elle mostre que as faltas que tiver dado como ouvinte,

além disto 1,040 praças de pedestres e 4,000 guardas

sendo-lhe abonadas, não lhe fazem perder o anno.»

nacionaes destacados. Por estes dois paragraphos, vê-se

«Art. 2º Egual auctorisação e com as mesmas

em que circumstancias ordinarias o projecto quer 16,000

clausulas é concedida ao governo para mandar matricular

praças de linha e 1,040 de pedestres, isto é, 17,040; o

o estudante Francisco Basilio Duque no 1º anno da

relatorio oppõe-se completamente a isto, porque diz que a

faculdade de medicina do Rio de Janeiro, logo que tenha

força de 16,000 praças de 1ª linha é insufficiente para

feito o exame de historia que ainda lhe falta.»

satisfazer as necessidades reaes do paiz...

«Art. 3º Ficam para este fim dispensadas as
discussões em contrario.»
«Paço do senado, 7 de agosto de 1858. H. Ferreira

Penna. – Baptista de Oliveira.»
Vai a imprimir no Diario que publica os trabalhos
do senado.

O SR. D. MANUEL: – Diz mais alguma cousa.
O SR. SOUZA E MELLO: – Eu vou dizer alguma
cousa mais, e peço a V. Ex. que se digne avivar a minha
memoria, quando ella falhar.
No capitulo – Exercito – o Sr. ministro da guerra diz
que as 16,000 praças de linha não são bastantes para

Compareceram durante a sessão mais 9 Srs.
senadores.

satisfazer as necessidades reaes do serviço.
O SR. D. MANUEL: – Nem mais do dobro; é
opinião do Sr. marquez de Caxias no seu ultimo relatorio.

ORDEM DO DIA.

O SR. SOUZA E MELLO: – Eu vou lêr as proprias
palavras do actual Sr. ministro da guerra (lê): « ...de certo

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.
Continúa a discussão adiada pela hora, na sessão
antecedente do art. 1º e seus paragraphos, da proposta

que um exercito de 16,000 praças
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não só é insignificante para todas as necessidades do

obrigue o ministro a pedir aquillo que sabe não se lhe

serviço publico, mas até não corresponde á posição e

póde dar! Como póde a constituição querer forçar a

categoria que hoje occupa o vasto e florescente Imperio

assembléa geral a decretar uma força imaginaria? A

do Brasil na escala hyerarchica das nações. A força actual

constituição determina que se fixem forças ordinarias e

do exercito do Brasil regula pela das nações da Europa de

extraordinarias; mas sempre se deve entender que estas

ordem mais secundaria.»

forças devem estar em relação com as necessidades a

Um pouco para baixo diz o nobre ministro que a

que ellas têm de occorrer e com os meios de que

força que corresponde á nossa posição na ordem

podemos dispôr; do contrario seria legislar sem effeito,

hyerarchica das nações é a de 80,000 homens. Na pagina

sem proveito algum, e practicar uma puerilidade.

seguinte reflecte, e bem, o nobre ministro que a maxima
parte

do

nosso

exercito,

estando

empregado

Ora, si as circumstancias extraordinarias do paiz

em

podem exigir uma força de 29,000 homens (que é o que

destacamentos e outros serviços de policia, não se acha

S. Ex. pediu para taes circumstancias), parecia que se

habilitado para satisfazer as funcções que o exercito deve

nos devia indicar meios taes que podessem produzir esta

cumprir, e que isto póde fazer perigar a segurança do

força, e não aquelles que não podem dar resultado algum,

Estado e a tranquillidade publica.

como é reconhecido pelo relatorio.

Para dar garantia á tranquillidade e á segurança

Em vez de se propôr os 24,000 homens de linha,

publica, o nobre ministro lembra dois expedientes: fazer

que não podemos ter de repente, devia-se pedir um

com que as provincias recrutem e mantenham uma força

numero mais limitado e auctorisação para destacar, não

egual á do exercito que é empregado em serviços

4,000 praças, mas sim aquellas que fossem precisas para

policiaes, e que eu não posso orçar em menos de 6 a

com a força de linha que se podesse obter, e os

8,000 homens, ou, o que parece ainda mais razoavel ao

pedestres, completar-se essa força: desta maneira se

nobre ministro, que o governo recrute e organize esta

satisfaria o preceito constitucional, e se daria ao governo

força addicional, ficando os 16,000 da tropa de linha,

meios

pedidos na proposta, destinados sómente para serviço

extraordinarias do serviço. Mas não é isto que faz o

militar propriamente dito. Ora, 16,000 homens de exercito

governo; pediu aquillo que não póde obter, tendo ao

com 6 a 8,000 homens da força addicional, não dão

mesmo tempo a certeza de que se ha de ver na

seguramente os 16,000 que se pedem no projecto, mas

necessidade de exceder a auctorisação que lhe dá o art.

sim 22 a 24,000.

5º, destacando maior numero de guardas nacionaes do

Sobre a insufficiencia das 16,000 praças de linha,

para

occorrer

ás

necessidades

urgentes

e

que aquelle que lhe é permittido.

o nobre ministro diz ainda estas palavras (lendo): «A

Sr. presidente, tendo apresentado as duvidas que

actualidade a respeito do exercito (que é a mesma que se

me occorrem sobre o numero e quantidade das forças

quer manter pelo projecto) não é nem conveniente nem

pedidas pelo governo no art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, peço

legal.» Ora, si a força que agora se discute é insufficiente

licença a V. Ex. para dar ligeiras explicações sobre alguns

para satisfazer as necessidades reaes do paiz; si o estado

factos aqui apresentados logo no principio da sessão

actual do exercito não é nem conveniente nem legal; si

deste anno, factos que têm notavel relação com o objecto

com esta força não se póde dar garantia á tranquillidade

que se discute.

publica e á segurança do Estado, não me verei eu em

O nobre senador por Matto-Grosso apresentou nos

grave difficuldade para votar por este projecto? Parece

primeiros dias do mez de maio um requerimento, pedindo

que sim.

informações sobre o numero dos officiaes que se

O SR. D. MANUEL: – Não vejo difficuldades.

achavam fóra dos seus corpos, empregados em outras

O SR. SOUZA E MELLO: – Cada um tem a sua

commissões, etc., etc.; e no discurso com que sustentou o

intelligencia; V. Ex. não vê e eu vejo. Votar por uma força

seu requerimento, creio que disse alguma cousa sobre

insufficiente, e não legal, é de certo deixar os interesses

errata e supplementos de promoções. Declaro que não

mais vitaes da nação correrem graves perigos; e por isso

tive conhecimento deste requerimento sinão no momento

estou disposto a conceder um maior numero de praças de
pret para circumstancias ordinarias.

O SR. D. MANUEL: – Não combinaram?

Para circumstancias extraordinarias propõe o
governo uma força de linha de 24,000 homens, além dos
1,040

pedestres

e

dos

em que foi lido.

4,000

guardas

O SR. SOUZA E MELLO: – Somos amigos, mas o
Sr. Miranda procede como entende, e eu faço o mesmo.

nacionaes

O Sr. ministro da fazenda julgou que devia

destacados de que tracta o art. 5º. Mas a leitura do

immediatamente dar alguns esclarecimentos sobre os

relatorio ainda me suscita duvidas, posto que de outra

factos a respeito dos quaes pediam informações; mas, em

ordem.

vez de reconhecer que o governo tem o direito de
O nobre ministro da guerra declara que é

impossivel,

dadas

extraordinarias,

serviço, e em vez de demonstrar que no uso deste direito

recrutar, armar, preparar enfim, 8,000 homens para

não tinha havido abuso, S. Ex. seguiu outro caminho, e

completar a força de 24,000 que se pede. Diz mais que a

nos disse que o Sr. ministro da guerra não tinha fóra dos

experiencia de muitos annos tem demonstrado que,

seus corpos maior numero de officiaes do que aquelle que

quando se dão estas circumstancias extraordinarias, é a

achou quando S. Ex. entrou para a repartição da guerra;

guarda nacional quem ministra a força precisa, que,

que o nobre ministro da guerra tinha empregado todos os

reunida á de 1ª linha, concorre para satisfazer as

meios ao seu alcance para fazer com que esses officiaes

necessidades

a

voltassem a seus destinos naturaes; dando assim o nobre

a

ministro da fazenda a entender que a administração

inexeqüibilidade

da
da

circumstancias

empregar os officiaes como mais conveniente fôr ao

occasião;
proposta,

e,

reconhecendo

accrescenta

que

apresentou por obediencia á constituição.
Eu não concebo, Sr. presidente, que se possa
entender a constituição de uma maneira tal que

passada tinha abusado, o que de certo não é exacto.
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Quanto ás errata e suplementos, disse S. Ex. e mais fortes para fazer os officiaes voltarem aos seus

que em 1852 tinha tambem apparecido grande corpos e nelles permanecerem.
numero dellas. Como este facto se deu em tempo

Quanto ao outro facto eu podia responder

que eu tinha a honra de ser ministro da guerra, devo somente com estas palavras: – Não foi practicado por

explical-o. Não sei como extra-officialmente obteve mim; mas isto podia fazer acreditar que eu tinha este

um dos jornaes uma lista cheia de immensos erros, facto como máo, e que então lançava sobre o meu
que foi publicada; porém nesta lista, sommados successor a pecha que alguem me quiz atirar. E como

todos os officiaes e ainda parcialmente os de cada o meu successor não tem assento nesta casa, julgo
uma

das

classes,

se

vê

que

nisto

combinava dever dizer alguma cousa em seu abono.

completamente com a lista que foi officialmente

O official de quem se tracta não tinha nota

publicada; mas os nomes estavam horrivelmente alguma que o desairasse; pelo contrario gozava da

estropiados, e entre estes occorrem-me dois, o do estima e consideração de seus superiores e de seus
Sr. major José Auto da Silva Guimarães, que foi camaradas...
O
SRS.
mudado para o de José Antonio de Lima Guimarães,

MARQUEZ

DE

CAXIAS

E

nome que talvez não exista no exercito; e o de outro MIRANDA: – Apoiado.
O SR. SOUZA E MELLO: – ...Recebeu um
official, o Sr. Herculano Sanches da Silva Pedra, que
se imprimiu Herculano Chaves de S. Pedro.

contingente que tinha de fazer transportar para

official Matto-Grosso. Todos nós sabemos, como se formam
combinasse em nomes com a outra tão cheia de estes contingentes: os differentes corpos a quem
erros devidos á impericia do amanuense curioso que elles são pedidos fazem uma limpa, entregam a peior
Ora,

era

impossivel

que

a

lista

a copiou, ou á pressa com que esse trabalho gente; ora, póde-se exigir de um official, apezar de
clandestino foi feito. Eis aqui que se deu nesta todo o seu zelo, de toda a sua actividade e de toda a
sua intelligencia, que contenha similhante gente, de

promoção.

Quanto ao supplemento, apenas tenho idéa de modo que alguns disturbios não se dêem? Isto é
ter havido em 1849; então não regia ainda a lei de 6 impossivel. Podiam ter existido faltas e crimes
de setembro de 1850, que prohibiu as promoções mesmos, e nem por isso o official desmerecer; pelo

ante-datadas. Tinha-se necessidade nessa época de contrario, podia ter nesta occasião feito serviços taes
fazer-se uma grande promoção, por haver muitas que merecesse alguma cousa mais do que ser
vagas, que se deviam preencher.

empregado. Acredito pois que o meu successor,

em quando empregou esse official no arsenal de guerra
concelhos de guerra ou de inquirição, em inspecção de Matto-Grosso, tinha razões para crêr que aquillo
de saúde, etc., não podendo ser promovidos então, que se disse ter occorrido durante a commissão, ou
julguei que não lhes devia fechar a porta antes que não teve realidade ou foi independente e contra a
Differentes

officiaes

que

se

achavam

se justifica sem convenientemente, e deixei ficar vontade, e apezar dos esforços desse official.
Si estas razões porém não procedem para
differentes vagas, para as quaes foram entrando á
medida que se mostravam habilitados, e para que justificar o Sr. general Bellegarde, então maior
nada soffressem dei-lhes depois a mesma censura fazem ao actual Sr. ministro da guerra estas

antiguidade da proposta. Eis-aqui o que me occorre correspondencias que lemos em todos os jornaes que
ter acontecido a respeito de promoções; não houve se publicaram nesta capital acerca do estado

supplementos, nem substituições; mas, ainda que miseravel em que ia um destacamento que seguiu
houvesse, não seria isso motivo que justificasse para Matto-Grosso. Mas, porventura será S. Ex. o
substituições e supplementos posteriores, si é que responsavel por isto? Certamente que ninguem lhe
taes substituições posteriores se deram, o que fará com justiça similhante accusação.
ignoro.

Outro destacamento commandado por um

de
cavallaria
O SR. D. MANUEL: – Ainda bem que S. Ex. official
communicações
officiaes,
ignora; aqui se deu a entender isso.

portou-se,

da

maneira

segundo
a

mais

O SR. SOUZA E MELLO: – A maneira de reprehensivel, e até consta que a repartição do
argumentar do Sr. ministro da fazenda achou ajudante general mandou que esse official entrasse
commentadores na impressa. Um correspondente em concelho de investigação e depois em concelho de

que se encarregou de apresentar a seu modo o guerra; mas, antes delle se ter justificado perante os
tribunaes
militares
foi
premiado
com
uma

resumo dos trabalhos das camaras legislativas, condecoração. Podia o governo ter documentos
ampliando as palavras do nobre ministro da fazenda, sufficientes para se convencer de que tudo quanto se

accrescentou que o abuso de estarem os officiaes disse a respeito deste contingente não fazia nenhuma
fóra

do

seu

destino

natural

se

dado carga

tinha

ao

official;

que,

pelo

contrario,

nessa

principalmente no meu tempo, e que admirava-se conjunctura elle se havia portado dignamente. Ora, si

que o nobre senador por Matto-Grosso, que tão isto é assim, tambem nenhuma censura se póde
zeloso se mostrava em verificar e denunciar esses lançar sobre o illustre general o Sr. Bellegarde por
abusos, não tivesse tempo de denunciar não só este haver

dado

um

que citei, mais um outro mais clamoroso, e vem a ser commandou

um

que, tendo eu encarregado a um official de artilharia disturbios se deram.
de fazer conduzir pessoal e material de guerra para a

Continuarei,

emprego

a

um

destacamento
Sr.

presidente,

official

aonde

que

alguns

apresentando

provincia de Matto-Grosso, e tendo este official algumas duvidas que me suggere o relatorio do nobre
desempenhado pessimamente a commissão, apezar ministro da guerra na parte que intima relação tem
disso foi premiado com a nomeação de vice-director com o artigo que se discute.
do arsenal de guerra de Matto-Grosso. Quanto ao

Entendo que não se póde organizar uma força

abuso de estarem officiaes fóra de seus corpos, sem se saber antes o emprego que se lhe deve dar.
appello

para

expediente

o

da

registro

repartição

da

secretaria,

da

guerra,

para

o Ora, o emprego de parte do exercito é seguramente a

sempre guarnição das fortalezas, e então não se póde deixar

publicado, e para a memoria do exercito; creio que
em

tempo

terminantes

algum

se

expediram

ordens

mais
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de

dizer

que

as

fortalezas

não
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estejam da guerra devia invadir as attribuições do da fazenda,

comprehendidas no art. 1º do projecto que se e proceder á essa transacção de que tracta o relatorio
que examino.

discute.

O relatorio do nobre ministro no penultimo

Em 3º logar, na lei de 17 de setembro de 1851,

artigo do capitulo – obras publicas – diz o seguinte: art. 39 leio eu esta disposição (lendo): «O ministerio

(lê) «A directoria da estrada de ferro da provincia de em cujas repartições se verificar receitas especiaes não
Pernambuco requereu a cessão do forte de Cinco poderá augmentar os creditos para suas despesas com

Pontas, por onde tem de passar o desenvolvimento o producto taes receitas, as quaes entrarão no
da via ferrea, e o governo, ouvidas as informações thesouro e tresourarias.» Ora, si pela repartição da

do presidente da provincia e das auctoridades guerra se verificou esta receita extraordinaria, devia
militares, annuiu á requisição da directoria, mediante ella entrar para o thesouro, segundo determina o art.
a indemnização de 80:000$ em moeda forte, sendo 39 da lei n. 628; mas o que diz o nobre ministro é que

esta quantia destinada para a construcção de um não mandou recolher esse dinheiro ao thesouro.
quartel para as tropas, pois tal era actualmente o
emprego do forte cedido, que tambem servia de
prisão.»

(O Sr. D. Manuel dá um aparte.)

Pois eu poderia acreditar que o Sr. ministro da

guerra

ficassse

com

o

dinheiro

em

sua

casa?!

Ora, temos aqui uma exposição simples e Necessariamente devia fazer entrar para alguma

clara á primeira vista e que indica que o governo repartição publica, e naturalmente na thesouraria ou
practicou

um

acto

para

o

qual

tinha

plena pagadoria

das

tropas;

auctorisação, e é nisto que eu tenho minhas duvidas. necessario explicação.
Primeiramente, Sr. presidente, tracta-se da

alienação, não de um qualquer proprio nacional, mas

é

evidente,

nem

é

O SR. D. MANUEL: – E' o que devia dizer.

O SR. SOUZA E MELLO: – Mas quando se falla

de uma fortaleza; e é sabido que em toda a parte perante

o

senado,

aonde ha systema representativo, não se construe, e particularidades.
nem se desmantellam fortalezas sem uma longa

isto

escusa

descer

a

essas

O art. 34 da lei n. 60 de 20 de outubro de 1838

discussão das camaras; o governo no systema diz que nenhuns fundos poderão ser destinados para
representativo é administrador, não póde portanto as obras publicas, sem que estes tenham sido

alienar bens de raiz: isto não só é um corollario decretados por lei, excepto as sommas necessarias
necessario do nosso systema, mas ainda tem sido para reparo das obras existentes e para a continuação
reconhecido innumeras vezes pelo poder legislativo; das começadas. Ora, esta obra dos quarteis em
é raro o anno em que não passem algumas substituição á fortaleza não foi decretada por lei

auctorizações para o governo alienar tal ou tal alguma, para ella não foram applicados fundos; e o
proprio nacional. Entre as differentes auctorisações producto da fortaleza, segundo a legislação de 1851,
que para isso o governo tem tido, citarei uma que devendo ser escripturada como renda ordinaria, foi
mais analogia tem com o facto em questão.

augmentada a verba do ministerio, e teve applicação

A Lei de 15 de junho de 1850 no art. 11 § 3º vedada pela lei de 1838.

diz o seguinte (lendo): «O governo fica auctorisado a
alienar

o

quartel

denominado

de

Apezar da simplicidade e clareza apparente com

Bragança, que o Sr. ministro da guerra expôz a transacção,

applicando seu producto á edificação de outro em confesso que não pude ainda atinar com o verdadeiro
logar

conveniente

e

com

as

necessarias preço por que foi vendida a fortaleza. Tenho feito

commodidades.» Ora, si é preciso uma auctorisação differentes hypotheses, differentes conjecturas, mas
para o governo alienar qualquer proprio nacional, e todas ellas me parecem absurdas.
principalmente uma fortaleza, e, não encontrando eu

O SR. D. MANUEL: – O que me admira é que

governo a fazer allienação da fortaleza das Cinco

O SR. SOUZA E MELLO: – Foram as que pude

não devo estar em duvida sobre a legalidade com

Chama-se moeda forte aquella que tem agio

disposição alguma legislativa que auctorisasse o V. Ex. faça hypotheses absurdas!

Pontas, não devo admirar-me do que acabo de ler? figurar para explicar o artigo do relatorio.
que se procedeu a este respeito?

(O Sr. D. Manuel dá um aparte.)

sobre outra. Ora, como na actualidade, ou antes ha 7
ou 8 mezes a esta parte a moeda de ouro tem um agio

O SR. SOUZA E MELLO: – A lei sobre sobre o papel, eu entendi que o nobre ministro da

estradas de ferro apenas auctorisa o governo a dar guerra, desejando fazer um contracto tal que delle não

gratuitamente terrenos devolutos e os materiaes que resultasse prejuizo nenhum ás partes, quizesse que o
existirem nesses terrenos; não vai mais adiante.
O SR. D. MANUEL: – E' caso especial.

pagamento fôsse feito em ouro e não em papel moeda
do governo ou papel moeda do banco; mas não me

O SR. SOUZA E MELLO: – Não póde ser de pareceu isso razoavel, porque não posso acreditar que

outra maneira; é regra geral que o governo, sem o nobre ministro da guerra seja o primeiro que se
autorisação, não póde alienar proprios nacionaes, e proponha a repellir a moeda papel e os bilhetes do

apezar disso se vão fazendo excepções como banco que são recebidos em todas as estações
convenientes parecem só ao poder executivo!

publicas e com elles se pagam os vencimentos de

Em segundo logar, Sr. presidente, parece-me todos os empregados publicos, os juros da divida

que

o

ministerio

da

fazenda

é

o

verdadeiro publica, etc.

administrador dos proprios nacionaes; que os outros

Si se quiz evitar os prejuizos causados pelo

ministerios não têm mais do que o uso fructo, decrescimento do credito do papel-moeda, então

emquanto esses proprios nacionaes são necessarios ainda haverá outra consequencia, e é que o nobre
para o serviço desses ministerios. Si a fortaleza não ministro da guerra pensa inteiramente com aquelles
era precisa ao ministerio da guerra, parece que devia que julgam que as medidas financeiras tomadas pelo
ser entregue ao da fazenda, como se tem feito em nobre

ministro

outras occasiões; era elle quem no caso de ter convenientes.
havido a necessaria auctorisação podia dispôr desse

proprio nacional, como adminstrador geral, e nunca
o ministerio

da

fazenda

não

são

as

mais
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O SR. D. MANUEL: – Para isso trouxe V. Ex.

todas essas idéas. A sua innocencia...

O SR. SOUZA E MELLO: – Porque V. Ex. me

ha de julgar por si?

O SR. D. MANUEL: – Sei eu, porque li e V. Ex.

tambem leu.

O SR. SOUZA E MELLO: – E V. Ex. sabe si

tenho alguma cousa a dizer além do que se disse lá?
O SR. D. MANUEL: – Vamos a ver.

O SR. D. MANUEL: – Innocente?

O SR. SOUZA E MELLO: – Então tenha um

O SR. PRESIDENTE: – Attenção.

O SR. SOUZA E MELLO: – O nobre ministro pouco de paciencia.(Continúa a ler.)

«Art. 97. Haverá no hospital militar da côrte um

da guerra, pensando com aquelles que julgam que as
medidas

financeiras

do

seu

collega,

longe

de 1º medico e um 1º cirurgião, cirurgiões-móres de

sustentarem o credito do papel, conforme determina divisão, um 2º medico e um 2º cirurgião, cirurgiões-

a lei de 11 de setembro de 1846, pelo contrario móres de brigada, e os 3os cirurgiões tirados da
tendem cada vez mais a deprecia-lo, estabeleceria o classe dos 1os e 2os cirurgiões do corpo de saúde.»
pagamento em ouro para evitar o grave prejuizo que
dahi poderia vir ao thesouro?...

«Art. 99. Os medicos e cirurgiões civis com

graduação militar, empregados no hospital militar da

O SR. D. MANUEL: – Venha outra vez essa côrte, querendo continuar no serviço do exercito,

dissertação.

serão admittidos no quadro do respectivo corpo nas

O SR. MIRANDA: – Com o que muito se vagas que houverem dos postos correspodentes ás

aprende.

suas graduações.»

O SR. D. MANUEL: – Não é com estas

dissertações que se aprende.

«Art. 100. Os medicos e cirurgiões civis,

empregados no hospital da côrte, que não tiverem

O SR. MIRANDA: – Eu aprendo com todo o graduação

mundo, e principalmente com V. Ex.

militar,

só

poderão

continuar

na

commissão em que se acham, entrando para o

O SR. D. MANUEL: – Obrigado, meu povo.

quadro do corpo de saúde, na fórma dos arts. 5º e

O SR. SOUZA E MELLO: – Mas, si não é isso, 6º.»

o que quererão dizer as palavras oitenta contos
fortes?

Esse regulamento, publicado em 7 de março de

1857,

teve

logo

principio

de

execução;

e

Eu não conheço outra nação que tenha moeda determinando elle, como acabei de ler, que não se

de conta denominada – reis – si não a portugueza; e possa entrar para o corpo de saúde sinão no primeiro
porque

se

faria

o

contracto

antes

em

moeda posto, foi em outubro ou novembro do mesmo anno

portugueza do que em brasileira? Ha aqui o que quer despachado para o ultimo posto, o de tenenteque seja. O caso é que não sei o preço por que foi coronel
vendida a fortaleza, e tenho curiosidade de o saber.

cirurgião-mór

de

divisão,

um

medico

paisano, que não estava nas circumstancias do

O SR. D. MANUEL: – E' facil; reccorra V. Ex. regulamento.

ás luzes do Sr. Miranda.

Não faço censura a esse acto, por haver

do projecto em discussão se exprime desta maneira:

O SR. D. MANUEL: – E' o que faltava.

O SR. SR. SOUZA E MELLO: – O art. 1º § 1º recahido em pessoa menos digna...

«As forças de terra para o anno financeiro de 1859 –

O SR. SOUZA E MELLO: – Sou o primeiro a

1860 constarão dos officiaes dos corpos moveis e de reconhecer a capacidade do medico, illegalmente

guarnição, da repartição ecclesiastica, e dos corpo de nomeado tenente-coronel, assim como dos outros de
saúde, etc.»; é portanto agora occasião opportuna de que tenho de fallar; tenho com elles mais ou menos
se apresentarem algumas considerações sobre a relações, e de alguns sou amigo.
organização do corpo de saúde, e sobre a execução
que tem tido o respectivo regulamento.

O SR. D. MANUEL: – Mas o patriotismo...

O SR. SOUZA E MELLO: – Mas o facto é que

Em 7 de março de 1857 foi organisado o corpo o regulamento foi ferido logo que começou a ser

de saúde, e neste regulamento se encontra os artigos executado pelo Sr. ministro da guerra. Um cirurgião
que vou ler.

capitão, que apenas tinha vinte e tantos dias de

«Art. 5º Ninguem poderá ser admittido no despacho foi promovido a major cirurgião-mór de

quadro do corpo de saúde do exercito sinão no posto brigada, quando a lei de promoções, e o regulamento
de 2º cirurgião-tenente.»

de 7 de março de 1857, exigem para a promoção a

«Art. 6º Exceptuam-se os medicos que tiverem major 3 annos de estação no posto de capitão.

O Sr. D. Cardoso, um dos medicos que

12 annos de clinica e 2 annos pelo menos de bons

serviços de campanha, podendo estes entrar para o melhores serviços têm prestado ao hospital militar,
não tinha graduação militar, estava no caso expresso

quadro em 1os cirurgiões-capitaes.»

«Art. 8º A promoção dos cirurgiões se fará no art. 100 do regulamento, não podia entrar para o

segundo os principios estabelecidos na lei n. 585 de corpo de saúde sinão como cirurgião tenente ou
6 de setembro de 1850, e no regulamento n. 772 de capitão, si tivesse 12 annos de clinica e dois de

31 de março de 1851, na parte em que fôr applicada campanha: mas foi despachado cirurgião-mór de
á

especialidade

da

profissão.

As

condições brigada! Qual seria a razão destas feridas mortaes em

constituitivas do merecimento serão as mesmas um regulamento ha tão pouco publicado? Ouvi
indicadas naquelle regulamento, substituindo o valor differentes explicações que não me satisfizeram.

Ouvi que o Sr. ministro da guerra tinha sido

pela coragem no desempenho das funcções no

campo de batalha, e accrescentando-se áquellas levado a isso, porque o quadro do corpo de saúde,

condições a de humanidade no tractamento dos sendo tão limitado como é, não correspondia ás
enfermos.»

necessidades do serviço; mas esta razão não póde ser

O SR. D. MANUEL: – Já se respondeu a tudo admittida, porque a entrada daquelles senhores não

isso na camara dos Srs. deputados.

O SR. SOUZA E MELLO: – Não sei.

veiu ampliar o quadro. Si o quadro não estava
completo, executasse-se o regulamento promovendose
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O SR. D. MANUEL: – Não leu o discurso do Sr.

tivessem de ser admittidos para completar o quadro ministro da guerra?
entrassem pela porta da rua, isto é, pelo primeiro posto, e
não pelos telhados, ou no ultimo posto.

O SR. SOUZA E MELLO: – Ha mais alguma razão?
eu não sei.

Ouvi tambem que no corpo de saúde não se

O SR. D. MANUEL: – Quer que lhe mande o

encontrava um facultativo que podesse practicar as discurso?
operações de que uma ou outra vez ha necessidade no

O SR. SOUZA E MELLO: – Far-me-hia especial

hospital militar. Esta explicação parece-me ainda mais favor si me desse a razão das preterições.
absurda.

O SR. D. MANUEL: – O Sr. ministro da guerra já se

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

defendeu na camara dos Srs. deputados, e entretanto os

O SR. SOUZA E MELLO: – Ao hospital militar da senhores ainda vêm aqui repetir a mesma cousa.
côrte tem obrigação de comparecer, sempre que tem logar

O SR. SOUZA E MELLO: – Deixo, Sr. presidente,

grandes operações, o cirurgião-mór do exercito, a quem de fazer considerações sobre differentes actos do Sr.
não se póde negar muitas habilitações como operador.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

ministro da guerra, porque já me vou fatigando, e desejo
apresentar algumas duvidas sobre o regulamento que

O SR. SOUZA E MELLO: – Demais, o hospital reformou as escolas militares. Não me chegou o tempo
militar está na capital do Imperio, onde ha differentes para coordenar minhas idéas a este respeito; tive tenção
operadores muito habeis, e que podem ser chamados uma de as dividir em tres grandes classes: as primeiras,
ou outra vez, de modo que para 1º cirurgião não se carecia relativas á instrucção e educação militar propriamente dita;
dessa extraordinaria habilidade operatoria.

as segundas, á observancia da legislação, isto é, si o

No hospital militar rarissimas são as occassiões em governo não excedeu a auctorisação que tinha para
que se tem necessidade de practicar essas grandes reformar as escolas; e as terceiras, á obscuridade e
operações; ellas porém occorrem em grande escala tanto mesmo contradicções que me parecem haver nos
em quantidade como em intensidade em um dia de estatutos das escolas militares.
campanha e nas operações de guerra; é então que são
precisas as grandes habilitações operatorias.
O governo

mandou

organizar

Uma escola militar não deve ter outro fim mais do
que o de habilitar officiaes para a guerra; e então ahi se

um corpo de deve ensinar tudo quando é necessario a esse fim, e

observação no Rio-Grande do Sul, corpo que devia estar sómente a isso.
prompto a entrar em campanha immediatamente, e que

O primeiro defeito que me parece terem os

portanto devia estar munido de tudo quanto é necessario estatutos das escolas é occupar os militares em estudos
para a guerra; e si reconhecia incapacidade em todos os por immenso tempo. Até o 1º de março deste anno, um
cirurgiões militares, o que devia fazer era mandar para o militar de infantaria ou cavallaria matriculava-se na escola
exercito um habil operador para salvar a vida dos militar, fazendo apenas exame das quatro operações, e
generaes, dos officiaes e das praças de todas as classes; com dois annos de academia tinha adquirido todos os
mas assim não practicou o Sr. ministro da guerra, e dessa conhecimentos necessario a um official de cavallaria ou de
importantisssima commissão foi incumbido um zeloso e infantaria, e os mesmo que ora se dão pelos novissimos
habil medico militar, a quem ainda ha pouco se preteria e estatutos.
se fazia grave offensa.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. acha isso bom?
O SR. SOUZA E MELLO: – Tanto acho bom que fui

O SR. SOUZA E MELLO: – Por este facto quem propoz.
reconheceu o governo que pelo menos o chefe de saúde

O SR. D. MANUEL: – O Sr. marquez de Caxias

do corpo de observação, bem como os outros facultativos não achou bom.
que foram nomeados por alli servirem, tinham todas as

O SR. SOUZA E MELLO: – Mas não alterou.

habilitações para as grandes operações em circumstancias

O SR. D. MANUEL: – Pediu auctorisação para

criticas e em logares onde não podiam soccorrer-se a alterar.
nenhum conselho, a nenhum auxilio sinão ao da sua
propria capacidade.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

O SR. PRESIDENTE: – O nobre senador está
interrompendo o orador, isto não é uma discussão
particular, é uma questão solemne.

O SR. SOUZA E MELLO: – Esse acto do governo

O SR. SOUZA E MELLO: – Os apartes pertubam a

indica que a explicação que deram de falta de capacidade quem não tem bastante sangue frio necessario e memoria
dos officiaes do corpo de saúde não foi o motivo preterição para proseguir na deducção de suas idéas.
que soffreram.

O SR. D. MANUEL: – Mas V. Ex. é militar velho.

Qual seria pois a razão? Não pude ainda atinar com

O SR. SOUZA E MELLO: – Os novos estatutos em

ella; em todo o caso me parece que os officiaes do corpo logar de 2 annos exigem para o curso de infantaria e
de saúde soffreram uma grave preterição.

cavallaria pelo menos 5 annos, porque temos os

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Sem duvida preparatorios, isto é, o francez (grammatica, traducção e
alguma.

leitura), geographia, chronologia, arithmetica, metrologia,

O SR. SOUZA E MELLO: – Portanto, si me fôsse etc.; estas materias não se pódem vencer em menos de 3
permittido pedir ao nobre ministro que tome este negocio annos...
em sua consideração, eu o faço.

O SR. MIRANDA: – E o latim?
O SR. SOUZA E MELLO: – ...Com 2 annos mais
são
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5; além de que haverá praças que hão de ter necessidade

para etapa. Temos, portanto, que o Estado fará tão

de frequentar por duas vezes um mesmo anno, e si não

grande despesa somente para que esses alumnos

se mostrarem habilitadas nos exercicios practicados,

aprendam latim, estudo de que nenhum proveito tirarão

passarão na escola ainda um anno mais, e sómente nos

como militares.

exercicios practicos; de modo que podemos dizer que, no

Si em logar do latim houvesse uma cadeira de

minimo, nenhuma praça de cavallaria ou infantaria se

lingua

habilitará com os conhecimentos precisos, segundo os

necessario

novos estatutos, com menos de 5 annos, e póde levar 6, 7

correctamente. Não pense o nobre senador pelo Rio

ou 8 isto é, mais tempo do que um voluntario é obrigado a

Grande do Norte que isto é uma extravagancia minha,

servir.

porque tenho em favor desta opinião o que se observa

nacional,
que

eu

approvaria;

os

officiaes

conveniente

fallem

e

é

e

escrevam

Agora, quanto aos militares de artilharia e estado

nas escolas superiores francezas. Em todas ellas ha uma

maior, o caso é peior; temos pelo menos quatro annos de

aula de lingua nacional, e não se dá muito apreço ao

preparatorios, porque ahi entra tambem o latim, tres

latim. Na escola polytechnica, a primeira escola de

annos da escola central e dois da de applicação, ao todo

sciencias na Europa, exige-se para a admissão dos

nove

quando

alumnos conhecimentos muito vastos, e exige-se tambem

antigamente em cinco annos a praça de artilharia

que no concurso façam alguma prova de latim, mas no

completava

regulamento da escola se determina muito positivamente

annos,
o

sinão
seu

perder
curso,

anno
ficando

algum;
com

todos

os

conhecimentos militares que ora se lhes são.

que, ainda quando o alumno não conheça o latim, nem

Quanto ao official de engenheiros, este envelhece

por isso seja excluido; o conhecimento dessa lingua só

na escola; não póde sahir della com menos de 12 annos

serve para em egualdade de circumstancias nas outras

de estudos, a saber: 4 de preparatorios, 4 de escola

materias ser preferido aquelle que o tenha.

central, 2 de escola de applicação, e 2 de engenharia
civil.

Mas entre nós é um preparatorio indispensavel
para ser official de infantaria ou cavallaria, quando na

O SR. D. MANUEL: – Quantos annos de estudo

França, mesmo para a escola polytechnica, e por

são necessarios para se obter o diploma de bacharel em

consequencia para a de artilharia e engenharia, para a

leis ou doutor em medicina?

marinha, etc., não se exige o latim como preparatorio

O SR. SOUZA E MELLO: – Para que queremos

indispensavel. Ha portanto excesso de preparatorios, e

doutores em infantaria, na cavallaria? O resultado será

excesso que redunda em despesa maior do thesouro,

não

perda do serviço e impossibilidade para o alumno de

termos

nenhum

official

dessas

armas

com

habilitações theoricas, quando de muitos precisamos.

adquirir habitos militares, que tão necessarios lhe são.

Além disso cumpre ter em vista que esse longo

Tambem não sei que necessidade tem um official

tempo, durante o qual os officiaes passam fóra de seus

de infantaria, de cavallaria, e mesmo de artilharia, de

corpos e afastados do serviço, não póde deixar de ser

geographia e chronologia. Esses estudos são realmente

prejudicial, quer ao mesmo serviço, quer ao thesouro, que

muito convenientes, mas o governo não deve ensinar aos

lhes paga avultados vencimentos emquanto estudam.

militares sinão aquillo que devem practicar: aquelles que

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiados.

desejarem ornar seu espirito com outros conhecimentos

O SR. SOUZA E MELLO: – Uma escola de

procurem obtel-os depois; e não lhes faltará para isso

militares não deve ter em vista sinão fins militares.
Os preparatorios exigidos são: francez e latim, que
não sei para que presta directa ou indirectamente aos
officiaes das tres armas...
O SR. D. MANUEL: – Já vejo que V. Ex. é opposto
ao latim.
O SR. SOUZA E MELLO: – ...e para adquirir-se

tempo, nem meios: é isso um principio estabelecido por
aquelles que têm escripto sobre instrucção militar.
Quanto aos outros preparatorios, abstrahindo da
metrologia, são as materias de que se componha o 1º
anno dos antigos estatutos, si se lhes accrescentasse a
trigonometria. Quem tinha o antigo 1º anno podia ser um
bom agrimensor, podia empregar-se em operações de

esse preparatorio, de que nunca se ha de fazer uso como

topographia; mas, com os preparatorios que se dão

militar, é que se ha de gastar pelos menos 3 annos, tendo

agora,

uma etape de 800 rs. diarios, quando se me informa que

trigonometria. Não se diga que esse estudo augmentaria

os aspirantes de marinha têm excellente mesa com 400

as difficuldades para a matricula do curso superior,

rs. por dia, o que não sei si é verdade.

porque todos sabem que em 8 ou 10 lições se póde ficar

(O Sr. ministro da marinha faz signal pela

affirmativa.)
Bem, têm 400 rs. por dia os aspirantes de marinha,
e segundo informações de pessoa em quem muito

ficam

as

materias

mancas

pela

falta

de

senhor da trigonometria, e assim o alumno se tornaria
habilitado

para

empregar-se

em

cousas

uteis

e

necessarias ao paiz. Mas em logar da trigonometria metteu-se a metrologia.

acredito, ha mesa excellente, não existindo mais de 50 e

Não sei o que se entende aqui por esta palavra. Si

tantos alumnos. Ora, na escola de applicação, onde ha

é o conhecimento de todos os nossos pesos e medidas e

talvez 200, e sabe-se que tanto maior é o numero de

a relação que esses differentes pesos e medidas têm

praças arranchadas, tanto mais economicamente se póde

entre si, desafio a quem quer que seja no Imperio para

viver, a etape de 800 rs. por dia, segundo as informações

dizer quaes são os nossos pesos e medidas, e qual é a

do nobre ministro, é de certo exagerada.

relação que os pesos e medidas têm entre si. Os pesos e

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não digo que é

medidas de duas villas ou lugarejos vizinhos differem

exagerada, digo que na marinha dá-se aos aspirantes 400

completamente entre si em toda a vasta extensão do

rs. somente para etape.

Brasil. Como pois se poderá ensinar em uma escola

O SR. SOUZA E MELLO: – Aqui tambem é
somente

aquillo que todos nós ignoramos?
Agora, si essa aula se reduz ao ensino do systema
metrico francez, isto é objecto de 20 minutos de
explicação; a terça ou quarta parte de uma hora de
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O curso militar ensinado na escola de applicação

fazer-se della especial menção. Si, porém, é o nosso contém as mesmas materias que já se ensinavam alli
systema, si systema temos, repito, isso é impossivel, antes da reforma do 1º de março deste anno; augmentouporque não ha quem o saiba.

se apenas uma aula de chimica applicada a pyrotechnia, e

A distribuição das materias pelo curso da escola uma cadeira de hippiatrica. Desgraçadamente, para esta
central me parece pouco conveniente. O 1º anno ficou cadeira

foi

nomeada

um

homem

que

nenhum

extremamente leve, as materias que nelle se ensinam conhecimento tem da materia, e que, portanto, não póde
podem ser explicadas e comprehendidas, quando muito, desempenhal-a.
em 4 mezes; e a experiencia o demonstrou já este anno,

O SR. MARQUEZ DE CAIXIAS: – Apoiado.

em que mez e meio se habilitaram os alumnos para se

O SR. SOUZA E MELLO: – São habilitações muito

matricularem no 2º anno da escola.

differentes as de um picador das de um veterinario ou

Ao passo que se deixa extremamente folgado o 1º professor de hippiatrica. Um homem póde ser perfeito
anno,

sobrecarrega-se

o

2º

com

tal

massa

de picador como esse, que era um dos melhores do seu

conhecimentos que é impossivel vencer-se, e o que paiz...
acontecerá é que pouco ou nada devem saber os alumnos,

O SR. MIRANDA: – Foi-se embora.

ou apenas saberão parte daquillo que se quer que

O SR. SOUZA E MELLO: – ...e nada saber de

aprendam.

anatomia, physiologia e molestias do cavallo; portanto,

Esta é a minha opinião muito fraca, como V. Ex. esse

ensino

ficou

completamente

inutilisado

pela

sabe, e tambem a de alguns lentes com quem tenho nomeação feita pelo Sr. ministro da guerra.
conversado a este respeito.

Um official de artilharia ou de engenharia tem de

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – V. Ex. é mover grandes massas, tem de ser incumbido de officinas
auctoridade competente.

de fundição, de fabrica de armas, etc.; o conhecimento das

O SR. SOUZA E MELLO: – Mas talvez me queiram sciencias physicas e da mecanica applicadas ás artes
dar de suspeito.

militares é necessario aos officiaes de artilharia ou de

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Não apoiado.

engenheiros; mas estas disciplinas que não são ensinadas

O SR. SOUZA E MELLO: – Na escola central existe na escola militar e de applicação constituem uma parte do
um curso especial chamado de engenharia civil, que já curso de engenharia civil, a que os artilheiros e
existiu anteriormente. No 7º anno da antiga escola, já se engenheiros
ensinava,

posto

que

menos

desenvolvidamente,

não

são

obrigados.

Ha,

portanto,

na

as instrucção militar a falta daquelles conhecimentos, ao

materias que hoje constituem o ensino do 1º e 2º anno do passo que ha excesso de preparativos.
curso de engenharia civil. Pelos antigos estatutos, os

No art. 53 leio o seguinte: «Os exercicios das

officiaes de engenheiros eram obrigados a estudar no 7º escolas militar e de applicação, e de preparatorios do Rio
anno a engenharia civil; mas pelos novos estatutos esses Grande
officiaes não têm similhante obrigação.

do

Sul,

serão

feitas

no

interior

do

estabelecimento.» Procurando eu no art. 21 quaes eram

O nobre ministro da guerra deu a razão disso, esses

exercicios

practicos,

encontrei

alguns

que

dizendo que sendo tão vasta a engenharia, tendo cada um impossivel é que se façam dentro do estabelecimento,
de seus ramos materia para longos estudos, era como o senado vai vêr.
necessaria a divisão para termos homens especiaes,

«Practica do tiro de todas as especies de armas, e

capazes de se encarregarem das differentes obras de que organização de taboas de tiro e traçado das trajectorias.»
tivermos necessidade. Portanto vê-se que os engenheiros

Aqui entra toda a especie de artilharia, e carregada

militares terão sómente os quatros annos da escola central com toda a qualidade de projectis. Ora, será possivel
e os dois annos da escola de applicação, mas não os dois fazer-se fogo dentro do estabelecimento das escolas com
annos do curso chamado de engenharia civil.
Ora, Sr. presidente, os 3/4 seriam 7/8 ou uma maior

toda a especie de artilharia, e mesmo com armas portatis?
«Marchas, acompanhamentos militares, passagens

fracção dos nossos officiaes de engenheiros que são de rios, embarques e desembarques. » Que practica-se
empregados em commissões de engenharia civil, que é do póde ter de marchas militares em um terreno limitadissimo
que temos mais necessidade. Si os engenheiros militares que, quando muito, póde ter 20 ou 30 braças? Que
não tiverem o curso de engenharia civil, pergunto eu: acampamentos se póde formar nesse terreno? Como se
pretende-se crear algum corpo, ou o regulamento creou póde no recinto da escola passar rios, fazer embarques e
algum corpo militar intitulado de engenheiros civis, que desembarques?
tenham accessos, honras e regalias, etc., que competem
aos militares?

Como

se

póde,

fazer

qualquer

trabalho

de

topographia e nivelamento dentro do recinto da escola,

Creio que o governo não tem auctorisação para onde tudo está nivelado?
crear corpos novos, para alterar o quadro do exercito; e

Como se póde fazer ensaios de obras de

por isso talvez não creasse esse corpo de engenheiros fortificação e de minas, dentro do recinto da escola?
civis; mas si os engenheiros militares não tiverem

O regulamento determina mais, que haja exercicio

habilitações para se encarregarem de engenharia civil, e si de esgrima e de natação e não comprehendo como é
é destes que temos mais necessidade, que acontecerá é possivel que dentro da escola se ha de fazer estes
que em pouco tempo não teremos nenhum que mesmo exercicios, principalmente o de natação.
mal se encarregue dessas obras civis, e não haverá em

O SR. MIRANDA: – Não respondem a isto.

que empregar o corpo de engenheiros militares.

O SR. SOUZA E MELLO: – Estou sómente

Portanto,

o

regulamento

nesta

parte

foi apresentando duvidas, não estou, censurando ninguem.

summamento prejudicial, e alguma providencia se deve
tomara este respeito.

Permittem os estatutos que aquelles que se
habilitarem fóra da escola no latim, francez, etc., possam
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exame

e

matricular-se

depois,

mas

exigem sei como poderá ser executado, e vem a ser este:

imperiosamente que haja frequencia da aula preparatoria

«Os directores da escola militar de applicação e de

da escola militar para que se possa fazer exame de preparatorios, presidirão a todos os exames theoricos e
arithmetica, geometria e algebra. Qual será o motivo desta practicos.» Ora, havendo ao mesmo tempo duas, três ou
preferencia? Não ha tantos collegios, tantos meios aqui mais turmas de alumnos, como poderá o diretor presidir a
para se adquirirem esses conhecimentos juntamente com todas ellas? só tendo o privilegio da ubiquidade. E' de certo
os outros? Para que obrigar o alumno a perder um anno um dos muitos artigos que não poderão ser executados.
com a frequencia da cadeira de geometria?

Não sei qual foi a razão por que se seguiu caminho

A proposito disso, lembro-me de outra cousa. diverso do que se acha determinado nos estatutos das
Segundo os antigos estatutos, todas as pessoas que se escolas de medicina. Alli se acabou com a classe dos
julgavam possuir os conhecimentos precisos de doutrinas substitutos creando-se a de oppositores, que depois
ensinadas na escola, podiam requerer ser admittidas á passarão a lentes, por meio de concurso, a que se podem
exame, e isto lhes era concedido.

apresentar tambem medicos que não sejam oppositores,

Sujeitavam-se então a dois exames, um vago, e de maneira que estes concorrem com outros quaesquer
outro de ponto, e nenhum inconveniente jamais proveio medicos para as cadeiras. Os estatutos da escola central e
desta practica, antes colheram-se grandes vantagens; e, si militar restringiram a esphera dentro da qual o governo
não fôsse essa permissão, não teriamos hoje alguns lentes podia escolher os melhores professores, fazendo com que
que fazem honra á escola, como sejam os Srs. Dr. Souza, alguns
Capanema e talvez mais alguns.

moços

magisterio

habilitados,

fôsse

muito

cuja

acquisição

importante,

não

para

o

possam

Agora não só se proscreve esta pratica util e apresentar-se.
necessaria, mas ainda se quer que um dos preparatorios

O SR. JOBIM: – Na escola de medicina é a mesma

seja estudado dentro da escola; e, para que essa cousa.
difficuldade não parecesse tão grande, creou-se uma

O SR. SOUZA E MELLO: – No art. 73 se diz que o

verdadeira duplicata, isto é, uma aula de arithmetica, lente é vitalicio, que não póde ser exonerado sinão a
geometria e algebra na escola central e outra na escola de pedido seu. Mas ao mesmo tempo que tão grande garantia
applicação que só tem de ser frequentada por praças do se dá aos lentes, vejo um extraordinario arbitrio, porque
exercito, ficando a outra, a da escola central, reservada fica o Sr. ministro da guerra auctorisado para suspender
simplesmente para os paisanos; e, pergunto eu: acaso por tempo indefinido o lente que deixar de comparecer por
está nas attribuições do ministerio da guerra dar instrucção tres mezes; e uma suspensão indefinida corresponde a
secundaria á população? não competirá isto ao ministerio uma exoneração, e apezar da vitaliciedade, o lente póde
do imperio?

ser demettido sem ser a seu pedido.

Quanto aos estudos superiores, determinam os

Em differentes partes do regulamento se determina

estatutos que nenhum alumno possa frequentar mais de que haja uma classificação dos alumnos, segundo seu
duas vezes o mesmo anno; e entretanto não estabelecem merecimento. Mas que vantagens promette o regulamento
nenhuma limitação quanto aos preparatorios; de modo que áquelles alumnos que melhores notas tiverem e que mais
uma praça póde estar 8, 9 e 10 annos frequentando as se houverem distinguido? Nenhuma. Nem para admissão á
aulas de preparatorios sem que os estatutos o expilla para escola têm preferencia aquelles que mais habilitados se
dar

logar

a

outros.Não

sei

a

razão

de

tanta mostrarem nos preparatorios, nem os que nos primeiros

condescendencia para com os alumnos de preparatorios, e annos dos cursos superiores alcançam melhores notas
um pouco de rigor, aliás necessario, para o ensino pela maior applicação e melhor comportamento têm o
superior.

direito de escolher a arma ou corpo que mais desejarem,

Ha nos estatutos uma disposição util, mas que me deixando de haver assim um grande estimulo para os
parece contrariada logo por outra disposição. Permittem alumnos

se

entregarem

com

ardor

aos

estudos,

elles que qualquer pessoa possa frequentar as aulas de practicando-se assim o inverso do que tem logar em outras

chimica e de physica da escola central; e nós sabemos escolas.
quão uteis são esses conhecimentos para as differentes

Não encontro em todo o regulamento vantagens

industrias; mas exigem tambem os estatutos que a pessoa particulares para aquelles alumnos que melhor se
que quizer frequentar as aulas de sciencias physicas conduzirem na escola, o que me parece uma falta e uma
tenham preparatorios de latim, de geographia, chronologia, falta grave.
etc. O que tem a physica e a chimica com o latim e a

Ha grande desegualdade entre os lentes militares e

chronologia, senhores? Isto é embaraçar e tornar inutil o os lentes paisanos. Na escola de applicação deve,
beneficio que se queria fazer.

segundo os estatutos, haver sómente lentes militares; mas

No art. 51 se estabelece emolumentos ou impostos esta regra foi infringida immediatamente depois da
sobre matriculas: do official exige-se 10$, e do paisano publicação dos estatutos! Os lentes paisanos têm o
20$, e não sei si estará na alçada do governo crear ordenado, creio eu, de 2:000$000 e 1:200$rs. de
impostos. Como quer que seja, essa renda devia entrar gratificação; os militares têm tudo isto e de mais a mais a
para o thesouro, na conformidade da legislação geral; mas metade do soldo, e conta-se lhes a metade do tempo para
não, deu-se-lhe uma applicação especial para os diversos a reforma, os accessos, e parece-me que para o habito de
gabinetes e acquisição de modelos; e assim vai o governo aviz; mas nada ha sobre os direitos adquiridos pelas
previamente, de motu proprio, augmentar a verba para o viuvas para o meio soldo, etc; esta parte ficou em
serviço da instrucção militar, o que aliás é expressamente esquecimento.
prohibido por um dos artigos de lei que li no principio do
meu discurso.
O regulamento, senhores, tem um artigo que não

Ora, si tanto os lentes paisanos como os militares
prestam o mesmo serviço; si o regulamento, segundo
mostra, parece querer equiparal-os,
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O SR. SOUZA E MELLO: – Sr. presidente, eu tinha

posição muito melhor do que a dos lentes civis. Nesta ainda immensas observações a fazer sobre os estatutos
parte, Sr. ministro, V. Ex., formulando os estatutos da das escolas militares, mas os meus pulmões não me
escola de marinha, conduziu-se de modo muito differente. permittem continuar, e vou terminar com a leitura do ultimo
Parece que se quiz dar aos lentes paisanos uma artigo. (Lê): «O governo, a vista do que a practica
compensação, não pecuniaria, mas que lisongeasse, seu demonstrar na execução desta reforma, fará as alterações
amor proprio talvez; deram-se-lhes graduações militares e convenientes a bem do ensino, excepto no que toca a
deveres e direitos dos lentes, etc.» O governo foi

o uso do uniforme!

O art. 11 da lei nº 1383 de 6 de setembro de 1850 auctorisado pela lei da fixação de força de 1856 a reformar
determinou

que

ficaria

prohibida

toda

e

qualquer a escola militar. E' reconhecido, é cousa que não carece

graduação militar a empregados civis das secretarias, demonstração, que as auctorisações dadas em uma lei
contadorias, arsenaes e outros estabelecimentos ou annua morrem com a lei; porconsequencia do 1º de julho

repartições militares, com excepção porém dos pagadores para cá o governo deixou de ter auctorisação para
e commissarios das tropas. Será a escola de que se tracta reformar o systema de estudos militares.
um estabelecimento militar? Parece que sim. Si o é,

Apezar disto porém, pelo citado ultimo artigo deu se

aquella disposição da lei foi ferida directamente. Não sei o governo a si mesmo auctorisação para continuar a fazer
mesmo como por uma auctorisação para reforma de nos estatutos das escolas as alterações que lhe parecer
estudos se podia o governo julgar auctorisado para alterar convenientes!! Em que se baseará a disposição do ultimo
a legislação organica do exercito!
Além disto, o nobre ministro marcou para os lentes

artigo dos estatutos?
Sou obrigado a limitar-me ás considerações que

militares uma nova lei de promoções; mandou-lhes contar tenho apresentado; não devo fatigar por mais tempo o
o tempo de serviço por um modo muito differente do que senado, nem me seria possivel, sem grande esforço, expôr
ordena a legislação; alterou em fim toda a legislação o que ainda me resta a dizer: paro, portanto, aqui.
relativa ao pessoal dos officiaes.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. SOUZA E MELLO: – Com que necessidade

O Sr. Saraiva, ministro interino da guerra, profere
um discurso que publicaremos no appendice.
Dada a hora, fica adiada a discussão; e, retirando-

se foi alterar e annullar toda essa legislação? Não se podia se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que
reformar o systema de estudos, não se podia dar toda a fôra recebido, o Sr. presidente dá para a ordem do dia da
instrucção necessaria aos aspirantes e aos officiaes, seguinte sessão:
respeitando, como eu entendo que se devia respeitar, a
legislação do paiz?

Alêm das materias já designadas, 2ª discussão da
resolução do senado approvando a pensão annual de

Desta nova creação de officiaes lentes resultam 600$ concedida a D. Maria Secunda Fernandes, em plena
alguns inconvenientes. A lei de 6 de setembro de 1850 remuneração dos serviços de seu pai, o conselheiro José
fixou o tempo que cada official deve permanecer no posto Pedro Fernandes.
a que tiver sido promovido, para de certo modo pôr pêas á

1ª e 2ª discussão das proposições da camara dos

ambição, ao amor proprio extraordinario de alguns officiaes deputados: 1ª auctorisando o governo para mandar
que se julgassem com um merecimento tal que devessem matricular os estudantes Pedro Nolasco Pereira Leite no 5º
ter um accesso por anno ou em menos tempo.

anno da faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Pedro

A lei diz que por dois ou tres annos o official deve de Calazans no 4º anno da faculdade de direito do Recife
permanecer no posto a que fôr promovido, deixando os e Francisco Benedicto de Souza Barboza no 2º anno da de
seus camaradas seguirem pela antiguidade, e mesmo pelo S. Paulo; 2ª auctorisando o governo para trocar as notas
merecimento. Mas é sabido que, apezar de se exigirem do extincto banco do Brasil de que são possuidores D.
dois ou tres annos de estação em um posto, para subir ao Emerenciana Rosa de Brum e outros.
immediato, ha officiaes que permanecem 8, 10, 12 e 15

Continuação da 1ª discussão da proposição da

annos no mesmo posto; ha capitães que estão nesse mesma camara approvando as condições com que foi
posto ha 15 annos; e que ainda não têm sido promovidos, concedido o privilegio de lavrar minas de carvão de pedra,
porque não tem havido vagas; ao passo que, pelo e explorar outras, na provincia de S. Pedro, com o
regulamento de que se tracta, o lente, logo que tiver 4 ou 6 respectivo

parecer

da

commissão

de

emprezas

annos de estação em um posto, estará habilitado, poderá e privilegiadas.
ha de ser promovido á patente immediata. Si no fim de 25

3ª discussão das proposições da dita camara: 1ª

annos o lente se jubila, e regressa para o exercito, póde vir concedendo quatro loterias ao hospital de misericordia da
tomar a frente a muitos de seus camaradas que lhe eram cidade de S. João d'El-Rei, e uma á matriz da villa de
superiores, e, si como lente fôr coronel, póde ser Oliveira; na provincia de Minas Geraes; 2ª, concedendo
promovido

a

official-general,

como

determina

o seis loterias em beneficio do hospital de caridade da

regulamento, e desta maneira preterirá a muitos officiaes.

cidade de Maceió e das obras da nova matriz da mesma

O projecto que se discute não reconhece este novo cidade.
corpo de officiaes-lentes, naturalmente porque se reflectiu

Continuação da 1ª discussão da proposição da

nos graves inconvenientes que de sua creação proviriam; referida camara concedendo á sociedade dramatica do
si fôr o projecto convertido em lei, terá necessariamente de theatro de S. Francisco duas loterias annuaes por tempo
dissolver-se no 1º de julho de 1859 o dito corpo; e que de dois annos.
destino terão seus membros? Como serão considerados?
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

Levanta-se a sessão ás 3 horas e um quarto da
tarde.
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como o são ordinariamente nas emprezas lyricas italianas, ou,
permitta-se-me que diga, estrangeiras, acho demasiado, a não

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO
CAVALCANTI DE LACERDA.

se ter em vista algum outro fim. Tenho ouvido fallar que a
imperial academia de musica e opera nacional tem o projecto
de construir um edificio, e então 140:000$; supponhamos,

Summario. – Parecer da mesa sobre a hora da multiplicados por tres são 420:000$, tirando 40:000$ talvez,
abertura das sessões do senado. – Primeira parte da ordem que é o que poderá gastar no seu costeio, ficam 300:000$
do dia. – Loterias para a Opera Nacional e subvenção para o para a construcção do edificio.
theatro de S. Pedro. Discursos dos Srs. visconde de

Sendo isto assim, embora eu concorde tambem em

Jequitinhonha e marquez de Abrantes. Votação. – Segunda que a empreza é util, desejava que não passasse o
parte da ordem do dia. – Fixação das forças de terra. precedente de se dar tão grande quantia sem serem
Discursos dos Srs. visconde de Albuquerque, Candido Borges, declaradas na lei todas as condições a que fica sujeita a
e ministro interino da guerra.

empreza, sem ser tomado em consideração o plano da obra,
sem, em uma palavra, dizer-se alguma cousa na resolução,

A’s 10 horas e 3 quartos da manhan o Sr. presidente que obrigue o governo a se responsabilisar pelo bom emprego
abre a sessão, estando presentes 31 Srs. senadores.

desta subvenção.
Estou antevendo já uma objecção que se me fará

Lida a acta da anterior, é approvada.
Não ha expediente.

dizendo-se: «Vós não tendes confiança nas pessoas que

O Sr. 2º Secretario lê o seguinte

dirigem esta empreza? Si tendes, não é preciso nada mais;
não só essas pessoas são capazes de levar o projecto á

PARECER.

execução, e conseguir estes fins, mas ainda deveis estar
convencido de que ellas acceitarão, exigirão ainda do governo

«A mesa examinou a indicação do Sr. visconde de as condições indispensaveis para que se consigam esses
Jequitinhonha, propondo a alteração do art. 40 do regimento fins.»
para que se abra a sessão, não ás 10, mas sim ás 11 horas

Sr. presidente, si me fizessem esta objecção, eu

da manhan; e, achando conveniente a medida proposta, é de responderia sem hesitação em sentido affirmativo maior
parecer que se approve a indicação, por ser mais util e confiança, maior zelo não é possivel achar-se em ninguem.
commodo começarem as sessões ás 11 horas, a exemplo do Estou convencido que foi um verdadeiro espirito patriotico que
que já se practica na camara dos deputados.

pôz em acção o desenvolvimento desta empreza; que não é

«Paço do senado, em 11 de agosto de 1858. – Manuel sinão o interesse de se levar a effeito a existencia de uma

Ignacio Cavalcanti de Lacerda, presidente. – José da Silva academia de musica nacional, que faz com que as pessoas
Mafra, 1º secretario. – Manuel dos Santos Martins Vallasques, distinctas que se acham á testa desta empreza, tomem sobre
2º secretario. – José Martins da Cruz Jobim, 3º secretario. – si um similhante encargo; mas tenho eu porventura certeza de

Frederico de Almeida e Albuquerque, 4º secretario.»

que esta empreza ha de continuar sempre dirigida pelas

Fica sobre a mesa, e é julgada a indicação objecto de mesmas pessoas?
Não se me póde responder que sim. Tenho eu certeza

deliberação.

Compareceram no decurso da sessão mais 7 Srs. porventura que causas absolutamente independentes da
vontade dessas pessoas não appareçam e não forcem taes

senadores.

pessoas a se retirarem da directoria da empreza? Tambem
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

não se me póde responder affirmativamente. Em ultimo logar
perguntarei ao senado: E’ justo e conveniente que se

LOTERIAS.

estabeleça um precedente, do qual se hão de querer
prevalecer todos aquelles que emprehenderem cousas desta

Entra em 3ª discussão a resolução do senado ordem? Tambem não se me póde responder affirmativamente.
concedendo 12 loterias annuaes, por espaço de 3 annos, em
beneficio da imperial academia de musica e opera nacional.

Portanto não temos certeza de que hão de continuar á
testa da empreza as mesmas pessoas que estão actualmente,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. nem podemos ter certeza de que causas absolutamente
presidente, esta resolução passou na 1ª e 2ª discussão e eu accidentaes e estranhas a essas pessoas as não forçarão a
não desejo demorar a 3ª; mas, em consciencia, não posso sahir da directoria; nem é de certo conveniente que se

votar sem alguns esclarecimentos.

estabeleçam taes precedentes, taes excepções da regra geral;

A illustre commissão no seu parecer não dá os e por isso eu entendo que antes de tudo devêra vir ao senado
esclarecimentos que eu desejo, quando aliás me parece que o projecto da empreza, os estatutos que a dirigem, os meios,
era conveniente que ella indagasse o estado desta empreza. emfim, que se pretendem empregar para se conseguir o fim
Sobre sua utilidade eu nada digo; estou convencido, assim proposto pela empreza.
como todo o senado, que convém animar a musica nacional,
isto é, o theatro lyrico nacional.

Isto que eu digo, Sr. presidente, não é novo, tenho já
muitas vezes feito vêr ao senado. E a respeito da estabilidade

As informações que eu desejava é a respeito do desta empreza, já muita gente tem tido motivo para crêr que
estado da (como se diz no projecto) imperial academia de ella não proseguirá por causas completamente estranhas ás
musica e opera nacional, para poder deduzir o fim previsto na pessoas que a dirigem. No entretanto, nem tivemos
resolução, quando concede a importantissima subvenção de informações dadas pela commissão filhas de inqueritos acerca
12 loterias annuaes, por espaço de tres annos, que, creio eu, dos pontos sobre os quaes tenho chamado a attenção do
não importa em menos de 140:000$ por anno, calculando-se a senado, nem os nobres ministros disseram
11:000$ e tanto cada loteria.
Ora, 140:000$ dados annualmente de subvenção a
uma empresa que apenas se acha em começo, cujas
despezas não podem ser por fórma alguma avultadas
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uma só palavra a este respeito na occasião em que esta Nisto: pelo menos eu creio que sem opera nacional, só
resolução se discutiu.

com grandes sacrificios, e vencendo grandes difficuldades,

Ora, senhores, eu disse aqui uma occasião que poderemos sustentar o theatro italiano. Hoje, como o
julgava que, todas as vezes que o corpo legislativo dava senado sabe, não só se engajam artistas de primeira e
loterias a uma empreza qualquer, o governo ficava com o segunda ordem, mas ainda se engajam coristas; e estas
direito e com o dever de examinar a applicação do pelo menos podiam ser nacionaes, e então já se
producto de taes loterias. Perguntei nessa occasião ao conseguiria

muito.

Estas

coristas

passariam

para

nobre ministro da justiça si elle considerava verdadeiro segundas figuras e assim por diante, e conseguiamos o fim
este principio; e S. Ex. respondeu que a esse respeito não que desejamos.
podia haver duvida alguma.

Sr. presidente, eu não sou nenhum Diogenes, vivo

Não me contentei com esta resposta, e em outra em sociedade e gosto deste divertimento. Para mim, creia
occasião, achando-se presente o nobre ministro do V. Ex., é o unico divertimento que existe na capital do
imperio, fiz-lhe a mesma pergunta, á qual S. Ex. respondeu Imperio, e tenho pezar de não poder assistir a todas as
tambem que não havia duvida alguma. Ora, si o governo é representações lyricas; mas desejo que a capital offereça
responsavel pelo emprego do producto destas loterias, este divertimento com a menor somma de sacrificios.
como é possivel que o corpo legislativo, que as concede,

Portanto, repito é do maior interesse que a opera

não tenha o direito de entrar no exame dos fins para que nacional prospere nosso paiz, tanto mais que temos para
são concedidas taes loterias?

ella talentos muito raros, que vão já apparecendo e

Tanto mais é exacto, Sr. presidente, o que acabo provando que a fertilidade deste importantissimo torrão do
de dizer, que, si em outras épocas a concessão de loterias globo é tal que satisfaz a todas as exigencias: nelle
não se tornava onerosa ao Estado directamente, si era germinam, crescem e brilham todos os talentos. Nada nos
apenas um jogo e um jogo immoral que não devêra ser falta, senhores. Quem frequenta a opera nacional admirapermittido, hoje ha uma nova circumstancia, e vem a ser se das excellentes e maravilhosas vozes que apparecem
que é tal o numero de loterias concedidas, que o correrem em scena.
ellas é de summa difficuldade, é preciso o sacrificio de

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Vou satisfazer

algumas já concedidas, e talvez bem importantes para que o desejo do nobre senador, e estimarei que as poucas
outras corram; é preciso exercer um patronato maior, é palavras que vou dizer o movam a sustentar o voto que
preciso haver uma parcialidade muito definida para que acabo de emittir.
certas loterias corram, o que é inconveniente para o

Concordo plenamente no principio estabelecido

serviço publico, e não pouco desagradavel para o nobre pelo nobre senador de que desde o momento que o corpo
ministro do imperio.

legislativo subvenciona qualquer estabelecimento com

O que vou dizer não tem applicação á academia de loterias, fica o governo com o direito de entrar no exame
musica

nacional;

mas

vou

somente

offerecer

á da applicação do producto dessas loterias. De alguns

consideração do senado um facto que já tem tido logar, e estabelecimentos, á testa de cuja administração me acho,
vem a ser que algumas loterias têm sido descontadas por que têm sido subvencionados com loterias, o ministerio
aquelles a quem foram concedidas, recebendo elles a sua recebe annualmente contas correntes com todas as
importancia, deduzida a differença do desconto, esperando demonstrações necessarias; e nos relatorios ministeriaes
os descontadores que uma boa estrella appareça e tem-se feito menção do progresso dessas obras e da
illumine o Sr. ministro do imperio para fazer correr taes applicação que têm tido as loterias. O que acontece com
loterias. E’ isto conveniente? Decididamente não é.
Assim, Sr. presidente, sem me oppôr á resolução,

alguns estabelecimentos...
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Que

não desejando embaraçal-a; pelo contrario, convencido não são todos.
como estou que a empreza é util, que a empreza é

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – ...desejo que

nacional, eu desejava que o nobre senador que tem aconteça com todos os outros que são subvencionados:

promovido esta concessão de loterias dissesse algumas nesse ponto o nobre senador ha de ter-me sempre do seu
palavras em seu apoio, para esclarecimento das duvidas lado; eu serei, sinão o primeiro, ao menos o segundo
que tenho offerecido á consideração do senado; ficando S. depois delle a exigir o cumprimento desse dever. Dito isto,
Ex. desde já na certeza de que, si o fizer, póde contar com tractarei da explicação que o nobre senador deseja.
a melhor disposição de minha parte de me conformar com
o que S. Ex. houver de dizer.

São 12 loterias, é verdade, que se pede por espaço
de tres annos a favor da academia de musica nacional. O

Pedindo estas explicações, eu não tenho por fim nobre senador, posto que a principio duvidasse, todavia
sómente não estabelecer-se um precedente que não é util concedeu depois que o producto dessas loterias não tinha
nem conveniente de fórma alguma; o meu fim é tambem de ser applicado integralmente ás despesas desta
que as palavras de S. Ex., quaesquer que ellas sejam, em empreza; S. Ex. reconheceu que tinha tambem de ser
solução das questões que offereço á consideração do applicado á construcção de um novo theatro.
senado, estabeleçam aquillo que na realidade se ha de

O S. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Segundo

fazer; porque estou certo que aquillo que o nobre senador ouvi dizer.
houver de dizer em explicação das minhas duvidas, ha de
estabelecer uma regra que ha de ter inteira execução.

O

SR.

MARQUEZ

DE

ABRANTES:

–

Está

declarado na resolução; si o nobre senador não se deu ao

Eis aqui, Sr. presidente, o que eu tinha a offerecer á trabalho de lêr o projecto em discussão, que culpa tenho
consideração do senado. Eu, como todo o senado, eu?
desejamos que a operalyrica nacional se acclime e
prospere no nosso paiz; há extraordinaria vantagem

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Li.
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O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Então creio que o senado (permitta-se-me o termo) deve me

esqueceu-se.

agradecer....

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas eu
queria ouvir a V. Ex.

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Já sei o que
vai dizer: que só a opera nacional me obrigaria a romper o

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Muito silencio que tenho guardado nesta sessão.
obrigado.Si pois a concessão feita pelo corpo legislativo

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Essa

tem duas applicações diversas, não se póde reputar observação que V. Ex. fez agora é para outros oradores
exagerado o pedido de 12 loterias. Resta-me dar outra fazerem relativamente á opposição, mas eu não, eu
explicação.

conheço a V. Ex., aprecio e avalio como devo os seus

«Como se ha de levar a effeito a construcção desse talentos, o seu patriotismo e os seus principios: si não tem
theatro?» E’ negocio que, segundo a resolução, será fallado, não é porque seja movido por esta ou por aquella
resolvido pelo governo. O governo, além do direito que tem causa, como aqui se tem dito que taes e taes senadores
de fiscalizar a applicação do producto das loterias deixaram de fallar quatro annos e que surgiram do
concedidas para esse fim, fica com o de exigir da directoria sepulchro.
da academia, que com muito gosto lhe ha de apresentar os

Mas o que eu quero dizer é que o senado deve me

planos, orçamentos e indicação do logar onde tiver de ser agradecer o eu ter dito poucas palavras relativamente ao
construido o novo theatro; tudo há de ser feito com projecto, porque dahi resultou o nobre senador pela
approvação do governo e debaixo de sua fiscalização.

provincia do Ceará, com a sua palavra valiosissima,

Quanto á conveniencia é utilidade da instituição confirmar tudo quanto é indispensavel em apoio daquella
desta academia, de cuja direcção superior encarreguei-me patriotica instituição. Si o nobre senador não tivesse
com outro meu nobre collega, o senado me dispensará de tomado a palavra, ficava a opera nacional talvez sem ser
ajuntar

outras

considerações

ás

considerações

já tão bem conhecida, como estou certo que hoje ficará, taes

produzidas a favor pelo nobre senador.
E’ innegavel que nós devemos fundar no paiz e

foram as observações feitas pelo nobre senador.
Declaro ao senado que fico muito penhorado ao

fazer medrar esta instituição. Algumas pessoas prevenidas nobre senador pela provincia do Ceará pela attenção que
entendem que a academia de musica nacional é uma lhe mereceram as palavras que proferi relativamente ao
concurrente, sinão uma inimiga da empreza lyrica italiana.

projecto que se discute. O nobre senador fez-me justiça;

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – De eu nunca me oppuz, pelo contrario, sempre reconheci,
fórma nenhuma é!

como disse muitas vezes ao nobre senador, a opera

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Só por nacional como um verdadeiro, como o mais poderoso
prevenção, ou por paixão, e destas paixões que allucinam, auxilio da opera lyrica; quem quer uma, ha de por força
que tiram um pouco do senso commum, se póde entreter querer outra. E, quando nós temos talentos maravilhosos,
essa especie de opposição, que infelizmente se tem como eu disse, porque motivo esses talentos, essas vozes
traduzido em actos! Ao contrario, Sr. presidente, a opera divinaes estarão inteiramente desconhecidas do nosso
nacional é um verdadeiro auxiliar da companhia lyrica paiz e de paiz estrangeiro? Ora, não podem ser
italiana.

conhecidas sinão por esta fórma, por meio da opera

Esta serve de escola de aperfeiçoamento, e aquella nacional.
de viveiro de cantores nacionaes. Nos paizes em que ha

Sr.

presidente,

estou

satisfeitissimo

com

as

opera nacional, ha ao mesmo tempo opera italiana, da qual explicações dadas pelo nobre senador pela provincia do
em verdade não se póde hoje prescindir, por ser uma Ceará; eu sabia, como disse, que as loterias haviam de ser
necessidade da civilisação actual.

applicadas na construcção de um edificio; sabia que esse

Mas que quer V. Ex., si se tem querido entender edificio ha de ser nacional e não há de pertencer a um ou
diversamente, si se tem creado uma especie de rivalidade, outro emprezario; um dos distinctivos que muito elogiam e

mesmo de opposição manifesta, cujos effeitos por mais de caracterisam as pessoas que se acham á testa desta
uma vez temos sentido?

instituição, que não procuram interesses nem vantagens

Não tem V. Ex. observado, que, quando a opera para si, mas que só querem e tem por fim o
nacional annuncia os seus espectaculos, a empreza lyrica desenvolvimento de uma industria muito honrosa para o
tambem annuncia os seus para o mesmo dia, concurrencia paiz.
realmente desagradavel, e, direi mesmo, deploravel?

Apezar da satisfação em que me acho, lembrarei ao

Tenho portanto explicado que as loterias não têm nobre senador uma das observações que fiz; isto é, que á
só por fim pagar ordenados ás partes cantantes e outros testa

da

empreza

hoje

estão

pessoas

que

empregados da academia da opera nacional; que têm necessariamente, pelo seu caracter individual e social, hão
egualmente outra applicação muito distincta, como seja a de cumprir aquillo que promettem, mas podem essas
construcção de um novo theatro, indispensavel para que pessoas desapparecer da administração e então bom era
esta patriotica empreza possa medrar e desenvolver-se, e que ficassem escriptas essas condições.
de um novo theatro, que será um predio nacional, que

Sr. presidente, eu lamento tambem como o nobre

pertencerá ao Estado e não será propriedade de nenhum senador, que tenha apparecido espirito de rivalidade entre
emprezario futuro.

uma e outra opera, e é pena que quem practica assim não

Si pois ha conveniencia em sustentar esta empreza, cuide antes em dirigir a sua propria empreza do que fazer
e si, como é obvio, não poderá ella ir avante sem este guerra a uma que é sua auxiliar, e ao mesmo tempo faz
socorro, creio que estes motivos serão bastantes para que honra ao paiz. Voto portanto pela resolução nesta parte.
o senado dê seu voto a favor desta resolução.

As observações que fiz relativamente á opera

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. nacional, desejava fazer tambem a respeito de nosso
presidente,
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theatro dramatico. Perguntar-me-ha o senado qual é a Me parece que a commissão não decidiu em cousa
minha opinião acerca do talento do emprezario do theatro alguma essa questão, e que é a seguinte.
dramatico? Estou convencido que o senado não fará esta

V. Ex. recorda-se de que a esta peticionaria o

pergunta, porque deve saber que a minha opinião não governo concedeu uma pensão, não tenho bem presente
póde ser outra sinão a opinião geral do paiz; isto é, que o si egual ou menor do que esta, mas o certo é que essa
emprezario do nosso theatro dramatico é um dos mais pensão passou aqui no senado, foi para outra camara, lá
eximios artistas que temos conhecido, e que por muito creio que cahiu, sendo instaurada outra vez tornou a ser
tempo o seu nome ha de ficar commemorado nos nossos rejeitada. Ora, pergunto eu, o senado póde instaurar agora
annaes theatraes. Mas tem elle toda a força necessaria esta pensão sem que o governo a désse de novo? ao
para manter o theatro dramatico no pé em que deve estar senado pertence dar pensões ou ao poder executivo? não
para honra do paiz e para proveito e beneficio da nossa será isto uma usurpação feita ás attribuições do poder
lingua? Duvido, senhores porque até hoje não tem sido executivo? O facto do poder executivo ter dado uma
satisfeita essa importantissima necessidade, e é a razão pensão continúa a existir depois de não ser approvada
porque o theatro dramatico é pouco conhecido e pouco essa pensão. Creio que similhante questão não foi tomada
frequentado.

em consideração pela commissão, e tambem creio de

Senhores, quando em um paiz se começa por absoluta necessidade que a investiguemos devidamente,
querer ter theatros ou qualquer instituição, procura-se fazer porque a decisão do senado deve estabelecer uma regra,
uma lei que encerre em si todas as condições geraes de um juizo relativamente á intelligencia que se deve dar ao
existencia dessa instituição que se quer crear, ou que, artigo respectivo da constituição.
achando-se creada, quer-se desenvolver.

Assim como nós queremos que o poder executivo

Nós não temos uma legislação theatral; não é não usurpe, não transgrida o prescripto pela constituição
objecto novo nem espinhoso, é objecto facil da se concluir, para suas attribuições; assim como queremos que elle se
porque ha tanta cousa feita a este respeito, ha legislação contenha na raia constitucional, tambem devemos querer
theatral tão bem concebida, que o nosso trabalho seria que o corpo legislativo de fórma alguma usurpe, de forma
unicamente tirar dessa legislação estrangeira aquillo que alguma passe essa raia, chamando a si attribuições que
conviesse á nossa situação, e assim teriamos conseguido não lhe pertencem.
aquillo que necessitamos. Emquanto não tivermos essa

Eu não digo ainda ao senado qual é minha opinião,

legislação, a instituição não produzirá os effeitos que todos porque me parece que a occasião não é a mais propria
desejam dispender-se-ha muito dinheiro, e ao mesmo para isso; ainda não se investigou essa questão, e ella não
tempo

apparecerá

algumas

vezes

o

ridiculo

no póde ser investigada sinão pelos meios competentes; não

cumprimento dos deveres que procuram e são obrigados a é em uma sessão desta ordem que se deve tractar deste
desempenhar essas instituições.

objecto,

elle

deve

ser

examinado

na

commissão

Além disso, Sr. presidente, eu acho inconveniente respectiva, que é a commissão de constituição; emfim, ella
na maneira parcial por que se fazem estas concessões. Eu que examine a materia, dê seu parecer, para então
achava muito mais conveniente e muito mais proprio do discutirmos e procurarmos a regra.
systema representativo em que ha divisão de poderes

Agora, si o senado quer saber com antecipação

estabelecer-se uma subvenção geral para que o governo a qual é a minha opinião relativamente á pensão, eu a
distribua

sob

sua

responsabilidade

por

aquelles declaro em poucas palavras: Si eu fizesse parte do corpo

estabelecimentos que se acharem em circumstancias de legislativo na occasião em que se discutiu a pensão de que
merecer uma subvenção, sem que o corpo legislativo se tracta, eu a approvaria. Approvando-a eu então,
estivesse todos os dias a gastar tempo no exame do approvo-a tambem hoje, e, portanto, não é por espirito de
estado dessas emprezas; si existem companhias ou si são hostilidade feita á pensão que expuz ao senado as
simples emprezas, si offerecem garantias de estabilidade, observações que acabo de expôr; é, pelo contrario, para
si desempenham as suas obrigações, etc.; tudo isto faria cumprir o dever de vigiar na manutenção dos principios

administrativamente o governo. E’ assim que se practica constitucionaes da lei fundamental que jurámos, para que
na França, é assim portanto que devemos fazer.

não haja invasão de poderes, para que haja harmonia e

Votava-se na lei do orçamento uma quantia ou nunca invasão.
tantas

loterias

para

serem

repartidas

pelos

Ora, para se conseguir o fim que acabo de expôr ao

estabelecimentos theatraes, e o governo faria a repartição senado, não ha sinão dois meios: ha o de discutir-se esta
do modo que julgasse mais conveniente; evitavamos assim questão preliminar, ou enviar-se o projecto á commissão
o trabalho, e evitavamos o desgosto de estarmos todos os de constituição para dar seu parecer; e este segundo meio
dias cercados de empenhos para votar por estas e me parece mais curial o mais proprio para tomarmos uma
aquellas loterias, e bem assim o desgosto de darmos decisão digna do senado.
subvenção a este theatro e não áquelle. Eu espero que em

A objecção que se póde offerecer a esse alvitre é a

breve tempo havemos de proceder assim, quando se do tempo. Na verdade direi ao senado o que esta senhora
acabar com estas protecções parciaes e individuaes. já disse; as condições de sua vida são taes, que ella
Apezar disto, senhores, voto por ambas as partes da merece do corpo legislativo e do poder executivo todo e
resolução.

qualquer favor que elles possam fazer; ninguem merece
mais do que ella. Lamento que me veja na necessidade
PENSÃO.

embaraçar desta resolução pelos motivos constitucionaes
que pesam na minha consciencia.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.

Depois de rejeitada uma pensão se installa a

presidente, na disposição deste projecto acha-se envolvida mesma pensão somente com o fundamento de dizer-se
uma questão que eu encaro como constitucional.
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que o decreto não morreu? Mas o decreto existiu para
aquelle fim; concedeu a pensão e essa pensão não foi

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas eu
suppunha que se tinha entendido mais amplamente.

approvada, e o que se segue? Que o decreto subsiste?
não sei; isto é que é preciso que o senado decida.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Entendeu-se a
respeito da reforma do thesouro; mas essa auctorisação

Si o senado julga em sua sabedoria que póde

não estava em lei annua: foi dada em uma lei especial.

decidir a questão, estabelecer o principio em uma decisão

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas

sem parecer de commissão, bem, decida; si, porém,

ainda

entende que é mais acertado ouvir a uma commissão,

commissões a quem são commettidos os relatorios dos

neste

differentes ministros deviam dar parecer acerca dos meios

caso

remetta

o

projecto

á

commissão

de

constituição.

com

esta

restricção,

eu

entendo

que

as

por que são postas em execução as auctorisações,

Eu como que estou ouvindo, Sr. presidente, este

porque assim a assembléa geral tomaria conhecimento

aparte em que se me diz que já se fez isso, isto é, que a

dos factos e os alteraria ou confirmaria, segundo achasse

materia já foi submettida a alguma commissão; mas eu

mais conveniente. Continuando, porém, na auctorisação,

tambem já disse que a commissão não solveu a duvida,

como tem-se visto practicar, digo que a assembléa geral

apenas disse «Ha casos analogos a este», mas não

concorre para o governo ser absoluto, e o governo não

examinou estes casos. Emfim, o senado deliberará como

tem culpa disso; ella dá auctorisações, e, como não tem

julgar mais conveniente; eu não me animo a apresentar

conhecimento do modo como o governo põe em

um requerimento para que o projecto seja adiado afim de

execução

ir á commissão de constituição, como eu desejára que

continuando.

fôsse.

essas

auctorisações,

o

governo

vai

Mas querer-se que na occasião da fixação de força
Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se

se venha tomar conhecimento dessas auctorisações, é

a materia sufficientemente discutida, é posta a votos e

uma preterição das attribuições que nos são commettidas

approvada para passar á 3ª discussão.

pela constituição; póde-se fallar em tudo, dizer se muito
boas cousas, e entretanto, com o essencial, com o

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

objecto de que nos incumbe tomar em consideração, nós
não nos importamos, e assim o resultado é continuarem

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

as cousas como estão; falla-se muito, não se falla na
questão, e depois vota-se por aquillo que está proposto.

Continúa a discussão do art. 1º da proposta do

Peço, pois, permissão para me restringir unicamente ao

poder executivo fixando as forças de terra para o anno

objecto em discussão, e é elle o seguinte: (Lê o art. 1.º da

financeiro de 1859 a 1860.

proposta.)

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu

Esta disposição é quasi identica á da lei vigente;

desejaria, Sr. presidente, que esta discussão fôsse mais

ha apenas uma pequena alteração de 26 mil praças para

resumida, porque eu entendo que todo este projecto não

24 mil nas circumstancias extraordinarias. Qual é pois a

é sinão a repetição da lei vigente, e, portanto, seria

questão? E' necessaria essa força que se acha

melhor fazermos o que já se tem feito, isto é, mandar-se

consignada no art. 1º? Eu entendo, Sr. presidente, que é

continuar a lei mencionada com qualquer alteração que

necessaria pela completa desorganização, para não usar

porventura conviesse fazer. Supponho, senhores, que

da palavra anarchia, em que existe a nossa administração

isso era mais proprio para chamar a attenção da

da justiça, porque estou persuadido de que, si a

assembléa geral sobre o objecto que se tem de discutir,

administração da justiça estivesse montada como deve

porque, pela maneira por que nós discutimos, presumo

estar; si a policia e os officiaes de justiça dispensassem a

que se póde dizer o mesmo que se tem dito, muito boas

tropa de linha, eu achava que a força pedida na proposta

cousas, muito boas doutrinas; mas todas estas cousas,

era

todas estas doutrinas nenhuma relação têm com a fixação

desgraçamente, nós não nos occupamos destas cousas;

superior

ás

nossas

necessidades;

mas,

das forças de terra.

nos occupamos muito das theorias scientificas, das

Eu não sou muito regimentista, como V. Ex. sabe,

prelecções sobre taes e taes materias; mas com o

bem que me preze de ser muito obediente a V. Ex.; tenho

essencial, com a organização da administração do paiz,

mesmo medo de bolir no regimento; mas pela discussão

com o conhecimento dos males que soffremos, nós nos

havida, vejo que ha nelle uma lacuna que cumpre

importamos muito pouco.

preencher;

falta-lhe

uma

disposição

para

que

as

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado.

commissões do senado, a quem são remettidos os

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Com

relatorios, dêm o seu parecer acerca daquellas medidas

effeito, 16,000 homens em um tempo de paz, 16,000

que o governo tenha sido auctorisado para legislar;

homens de tropa de linha, que deve sómente ser

porque,

estou

applicada á defesa externa, ao exercicio necessario para

persuadido que nós concorreremos para que o governo

a disciplina, e a esses casos extraordinarios de qualquer

seja, como aqui se disse, absoluto, sem termos essa

perturbação publica; essa força de 16;000 é excessiva;

intenção.

mas como não ha nada, como o exercito serve para tudo

de

outra

maneira,

Sr.

presidente,

O governo é auctorisado em uma lei annua para

quanto ha neste mundo...

fazer taes e taes reformas; mas entendendo-se, como

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – E’ verdade.

aqui disse o nobre ministro, e como todos entendem, que

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ... como

emquanto a assembléa geral não dá uma decisão

para os cousas as mais insignificantes se recorre logo á

definitiva

tropa de linha, poderei dizer que esta força de 16,000

acerca

da

reforma,

o

governo

continúa

auctorisado...
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Perdôe-me; o
que disse foi que continúa emquanto não expira a lei
annua...

homens é muita?! Não, senhores; dê-se essa
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força com prejuizo de sua propria disciplina, com
prejuizo da paz externa e segurança publica.
Eu

fallo

só

quanto

ás

circumstancias

ordinarias, porque este processo que nós seguimos
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obtel-os; e até digo mais, muito prejudicial o
processo empregado para esse fim. Os meios que a
lei

dá

ao

governo

são

os

contractos

e

o

recrutamento; mas o facto é que os contractos não

de fixar para o tempo extraordinario não sei si é

se pódem levar a effeito, creio que elles não

extraordinarios devemos votar extraordinariamente;

para completar a força; e o governo tem por

tem á sua disposição a guarda nacional.

forçado.

as circumstancias extraordinarias é um preceito da

ministro (V. Ex. permitta que eu recorde este facto);

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu

que apoiava o governo applaudir o resultado de

o que não comprehendo; a constituição não póde ser

difficuldades que nós tinhamos em haver a força por

sei que essa tem sido a maneira de votar-se a lei;

modo que ouvi dizer; consultem os Annaes, que hão

muito proprio. Eu entendo que para os tempos
para qualquer occurrencia extraordinaria, o governo
O SR. DANTAS: – Mas fixar-se as forças para

constituição.

entendo a constituição practicamente, por theoria e

entendida sinão nos meios practicos de executal-a;
mas declaro que não admitto isso. V. Ex. ha de

permittir pois, Sr. presidente, que eu não falle em
forças extraordinarias, porque considero sempre o
governo

auctorisado

a

lançar

mão

extraordinaria nos tempos extraordinarios.

da

força

preenchem nem a decima parte das faltas que ha
obrigação recorrer ao outro meio, o do recrutamento
Parece-me que ouvi alguem, e não sei si um

parece-me que ouvi um ministro ou representante
nossas ultimas negociações com o Paraguay pelas
meio do recrutamento. Não sei si se disse isto, eu a
de achar.

O SR. MIRANDA: – Só si foi o Sr. visconde

de Maranguape.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –

Não sei quem foi; consulte lá. A verdade é que o

Mas, pergunto eu: existem os 16,000 homens

recrutamento em nosso paiz, si não é peior, é egual

para obter esses 16,000 homens? qual é o meio que

Chamo a attenção do nobre ministro da guerra

nos tempos ordinarios? e qual é o meio que se tem

a uma guerra externa.

tem o governo para fazer a leva, afim de preencher o

para o estado do nosso paiz, estado que todos os

adequados ao fim a que nos propomos? Eis a

meios que temos para suppril-as, faz-me augmentar

exercito? estes meios são os mais proprios, os mais

questão que é submettida á nossa discussão, porque

dizer ao governo: « Vós tendes tantos mil homens »
e não deu os meios de tornar effectiva essa força, é
o mesmo que não dar força nenhuma.

Sr. presidente; eu não comprehendo bem essa

theoria de opposição e de apoio ao governo, de
maioria

ou

minoria;

V.

Ex.

sabe

que

minha

comprehensão é um pouco curta para essas cousas,
e é tão curta que chego a dizer que se póde fazer
uma

hostilidade

propostas,

assim

ao

governo

como

approvando

sustentar

ao

suas

governo

mostrando-se os erros dessas propostas.

Os Srs. ministros, no habito em que está a

assembléa geral de fixar essa lei, apresentam suas
propostas, e de ordinario não gostam muito de

demorar-se nas camaras, gostam de vêr passar
depressa suas propostas e parece que aquelles que

fallam sobre ellas não são amigos do governo; mas
eu entendo o contrario. Em geral respeito todos os

governos, mas tenho toda a confiança no governo

actual, isso quer dizer, tanta quanto posso ter, não
digo que hei de votar por tudo quanto quizerem;

dias, quando encaro as necessidades publicas e os
o pesadelo do futuro desgraçado que nos ameaça.

O que é que se passa? S. Ex. tem alguma

experiencia, já presidiu duas ou tres provincias;
estou persuadido de que o que vou dizer não lhe é

inteiramente extranho. O que é que se passa em
nosso paiz, quando se faz o recrutamento?
Senhores,

nossa

industria

agricola

era

exercida por escravos; havia, podemos dizer, tres

classes na sociedade: escravos que cultivavam a
terra, ricos e empregados publicos, e uma especie de
aggregados ou homens pobres, ou proletarios que

não tinham que fazer, ou que não se lhes queria dar
nada a fazer. Ora, hoje não podemos contar com o

trabalho dos escravos; devemos reflectir que é
necessario

que

os

Brasileiros

usem

dos

seus

recursos para termos producção; é necessario que os
Brasileiros

pobres

trabalhem,

e

que

os

ricos

trabalhem tambem; mas os ricos têm de que viver,

os pobres é que precisam trabalhar, porque escravos
nós não os temos.

Acontece mais: nós vemos que os lavradores

abandonam seus estabelecimentos, vendem suas

salvo sempre minha opinião individual; vejo nelle o

terras, e trazem seus escravos para as capitaes, onde

melhor desejo da desempenhar as funcções que lhe

procuram para si algum emprego publico, e põem os

são incumbidas.

escravos no ganho ou a trabalharem nas obras: isto

Mas, pergunto: estes meios que o governo

tem são efficazes, são adequados ao desempenho

é o que nós vemos por todas a parte.

Portanto a producção tende a diminuir; e essa

das commissões que lhe são attribuidas? Um dos

classe pobre, essa classe entre os escravos e o

meios que lhe d is para preencher a força não é

homens ricos, o que fica fazendo? A essa classe é

prejudicialissimo ao paiz? Para que é que se fixa a

que agora cumpria trabalhar; mas ella tem seus

força? é para a defesa interna e externa; ora, si um

habitos, vive como pó e, e nós dizemos: « Essa

dos meios que eu der para se obter os individuos

classe é que deve vir para o recrutamento. » Vamos

que constituem a força de terra fôr um meio de

ao processo do recrutamento para preencher o

paiz, não faço um presente funesto ao governo?

Incumbe-se isso a differentes auctoridades,

perturbação, que ha de augmentar as desordens no

exercito.

Senhores, si eu tiver poucas desordens, não preciso

aos delegados, aos subdelegados, e até mesmo aos

de muita força; mas, si um dos meios de obter maior

proprios

força provocar desordens, tal meio é antes um mal

commandantes superiores, e não sei a quem mais;

que um beneficio.

ha uma infinidade de auctoridades encarregadas do

Estou persuadido que o governo não tem os

recrutamento. Dizem que de 100 presos se apuram

16,000 homens; e não os tem, porque é muito

sómente 20 recrutas para o exercito; e para se

difficil

juizes

municipaes,

chefes

de

policia,

prender 100 homens leva-los, trazel-os, etc, é

necessário tirar da industria pelo menos 1,000

homens; são 1,000 homens
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que deixam de concorrer para a producção, porque note- essas reformas. Não seja para nós cousa indifferente a
se que não são sómente os preços e os prendedores que garantia de nossa paz interna e externa, a garantia dos
deixam de trabalhar, quando se apresenta o recrutamento; nossos direitos, a força effectiva.
a maior parte dos moços abandonam suas casas, fogem

Não temos dinheiro para contractar homens que

para os mattos para evitar a calamidade que se apresenta venham concorrer para a segurança do Estado; mas temos
no districto. Eu digo, pois, que para termos 20 recrutas não dinheiro

para

dar

gratificações

aos

cadetes

aos

perdemos na producção menos de vinte contos de réis. E estudantes, aos aulistas de differentes denominações, que
note V. Ex. mais uma cousa: que nesse processo do os pais ricos mandam estudar por especulação afim de
recrutamento, além da paralysação da industria, vêm os habilital-os para empregos. Aos miseraveis vexa-se,
crimes, vêm os abusos da auctoridade, porque não é de pretere-se em todos os seus direitos; e o parlamento
suppôr que todas essas auctoridades que violentam os marcha brilhante!
Brasileiros ao serviço das armas sejam todas justas e

O Sr. ministro, em todos os logares que tem

imparciaes; a desmoralisação necessariamente toma exercido, ha dado provas do seu desejo de bem servir ao
grande incremento nessas occasiões.

paiz, de seu caracter e de sua independencia; é ao Sr.

Vejamos, pois, senhores, os males que fazemos ao ministro, pois, que me dirijo, e peço que emprehenda essa
governo, quando lhe concedemos a faculdade de ter certo grande obra, que medite bem nos males que nos cercam,
numero de praças, e o não habilitamos competentemente e tracte de remediar nossos erros. Si todavia S. Ex. achar
para esse fim. Por isso entendo que quem vota dessa que sou excessivo, que ainda não é tempo, que minhas
maneira faz uma opposição terrivel ao ministerio; porque reflexões não são bem cabidas agora, votarei como S. Ex.
os ministros não podem deixar de ver-se em gravissimos indicar que se deve votar; mas digo que este presente que
embaraços no desempenho de seus deveres. O proprio lhe fazem é funestissimo; que S. Ex. não desempenhará
paiz perde essa esperança, essa fé, esse conceito que os seus deveres com uma lei destas.
deve ter nas instituições.

E quando eu fallo assim, senhores, e digo –

Ora, digo eu, e digo desde que me assentei no contracte-se nacionaes ou estrangeiros, – eu não tenho
parlamento: não seria mais conveniente, mais economico, medo de estrangeiros para soldados, para officiaes sim,
que houvesse uma contribuição na fórma da constituição, não é conveniente; porque eu entendo um pouco da
e que cada um pagasse na proporção de seus haveres, disciplina do exercito, e sei que a disciplina fará
para que com esses meios nós podessemos pacificamente desapparecer, não digo na totalidade de estrangeiros, mas
contractar

os

nossos

concidadãos,

ou

mesmo um grande numero de estrangeiros que fôrem alistados no

estrangeiros, para constituirem a força publica? Esta nosso exercito.
medida não concorreria muito para a tranquilidade publica?

Fazemos despesas consideraveis, e que reconheço

Mas nos dizem todos os dias: «Não ha dinheiro, necessarias, com um objecto a que se dá o nome de
onde você vai buscar esse dinheiro?» Pois, senhores, por colonisação. Estou persuadido que, independente desse
não haver dinheiro ha de ser o rico privilegiado e o pobre credito avultado, não gastamos menos de 3,000:000$
martyrisado? Esta é que é a liberdade que vós inculcais e todos os annos com a colonisação (dirigindo-se ao Sr.
annunciais aos vossos concidadãos? Vós não estais Souza e Mello.) Que diz V. Ex.?
seguros; um governo que obra desta maneira não póde ter

O SR. SOUZA E MELLO: – Não sei.

a estabilidade que é indispensavel a um governo que

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Oh!... O

merece este nome.
Esse mesmo processo faz com que todos os dias
se practiquem injustiças clamorosas. E' recrutado ou

Sr. director das terras deve saber!
O SR. SOUZA E MELLO: – Não sei.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu

contractado um individuo; a lei diz que elle ha de servir por supponho que não se gasta menos de 3,000:000$.
um certo numero de annos; mas, depois desse prazo, elle

O SR. SOUZA E MELLO: – Póde-se gastar.

continúa a servir. E tudo isso são meios excellentes do

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Havia de

paiz ter exercito! E vós attendeis sómente ás reformas que eu ter para mim o que excede!... Não duvido entrar nesse
tem havido nas academias, não vos importais com o paiz, negocio com o governo.
senhores!

Pergunto eu, essa colonisação é productora por

«Onde vai você buscar dinheiro para pagar a tanta ora?
gente?» E que obrigação tem essa gente de guardar

(O Sr. Souza e Mello dá um aparte.)

vossas propriedades, vossa vida, vossa honra? que

Sim, depois de muitos annos.

obrigação tem ella de sustentar vossos privilegios? Porque

Senhores, eu não sou inimigo da colonisação, sou

não havemos de concorrer todos, na proporção de nossos amigo della; mas a minha opinião é que, si o dinheiro que
haveres, para contractar essa gente para um serviço tão se emprega em colonisação fôsse empregado no contracto
pesado e arriscado? Vós dizeis que não tendes dinheiro, e das tropas, sinão houvesse o recrutamento, ou essa
aqui se proclama; «Temos vinte mil contos de sobras!!» caçada de homens no paiz, havia disso produzir mais
Para a tranquillidade do paiz é que não temos nem um colonisação que essa que tem vindo. Si estes 3,000:000$
vintem!
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado.

fossem applicados para contracto de soldados, si não se
perseguisse a população a pretexto de recrutamento, si

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eis a não se desse logar aos crimes que ha nessas occasiões,
questão para que chamo a attenção da assembléa geral. isso produziria maior colonisação.
Que me importa a mim que a academia tenha 50,000
reformas? A lei de D. Rodrigo era melhor que todas

Embalde,

senhores,

queremos

colonisação

emquanto nosso paiz não se mostrar tranquillo e civilisado;
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no meio de desordens e perturbações ninguem quererá minha propriedade, que sejam privados da sua liberdade
partilhar a nossa sorte. A primeira necessidade, pois, que para o meu gozo! Não, eu não quero essa propriedade; a
temos para colonisação é a paz e a felicidade interna.

propriedade sustentada por esta maneira é muito mal

Conheço provincias (e podia sem sahir daqui do Rio sustentada.
Aqui está a segunda alteração: (lendo.) «Os

de Janeiro designar taes e taes), mas quero fallar da

cadetes, estudantes e aulistas de qualquer denominação

provincia de Sergipe, uma das mais ferteis.

Em que estado se acha esta provincia? Acha-se no do

exercito,

não

podem

ter

direito

á

gratificação

mesmo estado em que estava no tempo da independencia, proveniente de contracto ou engajamento para serviço
militar.»

e o que a flagella mais é o recrutamento.
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Prouvera aos céos

Pois não é um escandalo quando vêmos que não
temos dinheiro para pagar os soldados, dar gratificação ao

que fosse só essa.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Isso sei cadete que vem fazer o seu serviço no estudo?
eu. Quereis colonos? Teremos excellentes; haja paz entre

O SR. SOUZA E MELLO: – Ha um aviso meu no

nós, que as nossas mulheres são muito productivas; haja sentido das palavras de V. Ex.
felicidade domestica, que muita gente quererá partilhal-a.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Estimo

Mas, si quizermos desattender ás nossas necessidades e muito; e já vê V. Ex. que eu não olho para os negocios
chamar novos habitantes, isso é tirar agua em cesto, é com indifferença.
Eis-aqui com o que eu me contentava como

botar dinheiro fóra.

Eu julgava pois, Sr. presidente, que o artigo em ministro; eis aqui o que eu dou para que se faça uma boa
discussão podia ser substituido por outro, e entendia administração; isso é que eu chamo fixação de forças. Não
mesmo que este unico artigo faria uma excellente fixação quero mais reformas nem alterações, nem auctorisações;
de forças. Não acho que aqui seja logar proprio de votar os vá S. Ex. reformando, vá chamando á ordem aquillo que
meios; os meios votam-se na lei do orçamento ou por uma está em desordem, dentro das suas atribuições.
lei extraordinária, para que eu não duvido tambem

E’ apoiada e entra em discussão a seguinte

concorrer. Tambem a analyse de taes e taes abusos que emenda do Sr. visconde de Albuquerque:
porventura hajam nos differentes ramos da administração

«Ao art. 1º e seus paragraphos, em logar das

deve-se fazer na occasião de tractar-se das despesas; ahi palavras da proposta – á forças de terra, etc., – diga-se:»
é que se podem cortar despesas, é que se póde reformar,

«Ao art. 1º A lei que fixou as forças de terra para o

é que se póde verificar alguma cousa. Mas eu estou anno de 1858 – 1859 continuará em vigor no anno de 1859
persuadido que o governo tem toda a attenção para – 1860, com as seguintes alterações:»
reformar quaesquer abusos que existam, assim como

«1ª O recrutamento para o exercito não será feito

estou persuadido tambem que reformar não é cousa tão sinão por contracto ou engajamento, com cidadãos
facil como muita gente presume; e algumas proposições brasileiros ou com estrangeiros, concorrendo assim todos,
que ouvi hontem do nobre ministro muito me satisfizeram.

na proporção de seus haveres, para o serviço militar, no

Mas por hora a o que é necessario é dar a força anno a que se refere a presente lei.»
precisa e os meios convenientes para o governo havel-a, e

«2ª Os cadetes estudantes e aulistas de qualquer

algumas declarações na applicação desses meios. Por denominação no exercito não pódem ter direito á
isso redigi o art. 1º da seguinte maneira: (lendo). «Art. 1º (e gratificação proveniente do contracto ou engajamento para
talvez unico) A lei que fixou as forças de terra para o anno o serviço militar. – Visconde de Albuquerque.»
de 1858 – 1859 continúa em vigor no anno de 1859 –

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, não

1860, com as seguintes alterações: 1º O recrutamento era possivel que eu deixasse de voltar á tribuna depois das
para o exercito não será feito sinão por contracto ou considerações que o Sr. ministro interino da guerra me fez
engajamento

com

cidadãos

brasileiros,

ou

com a honra de apresentar em resposta ao que eu havia dito;

estrangeiros, concorrendo assim todos na proporção de não era possivel, sobretudo, que eu deixasse de fazel-o,

seus haveres ao serviço militar no anno em que se refere a parecendo-me que S. Ex. tomou algumas das palavras que
presente lei.»

então proferi em um sentido que não estava, nem podia

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – A execução é que estar nas minhas intenções. Tanto mais me pareceu isto,
é...

senhores, quando observei que na occasião em que S. Ex.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Dai-me se occupava de certo periodo do meu discurso, dois

para cá o dinheiro que eu estou prompto a executal-a, e honrados membros da casa lhe deram um apoiado muito
estou prompto tambem a concorrer; a questão não é de expressivo.
mais vintem nem menos vintem, a questão é da

Sr. presidente, antes de entrar nas considerações

emancipação do meu paiz. E vós não dizeis que tendes que julgo do meu dever apresentar ao senado, permitta V.
20,000:000$ de saldo? Eu não preciso tanto.

Ex. que eu agradeça ao Sr. ministro da marinha a maneira

E’ uma alteração que eu faço e julgo essencial; e, digna por que me fez a honra de responder, e este
ou na lei do orçamento ou em outra qualquer lei, eu me agradecimento, Sr. presidente, é tanto mais significativo
comprometto a dar os meios necessarios. Quantos quanto é certo que elle se refere a um comportamento não
homens necessitamos? 5,000. 5,000.000$ chegam? Estou muito seguido pelos collegas de S. Ex.; o nobre ministro
prompto a votar por elles. Não chegam? Digam quanto porém me não sorprendeu, porque isso mesmo esperava
chega, que eu vou votar; e aquelles que entenderem que é eu de S. Ex.
muito dinheiro venham contractar se para ganhar esse
dinheiro. Mas senhores, querer ser rico e que os outros
venham sustentar a
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Quando fallei pela primeira vez na presente medida tendente a remover os males de que se occupou.

discussão, fiz uma breve analyse dos actos do ministerio

Devemos acostumar-nos a dizer a verdade ao paiz,

da guerra, e disse que, examinando o relatorio dessa disse o nobre ministro: reconheço este dever, essa
repartição, observava, a par de manifestas infracções de necessidade, e nem posso ser accusado de a ter
leis, uma esterilidade que não está de accôrdo com as desconhecido.
necessidades urgentes do paiz; e disse então: «Avista

Parece-me, porém, Sr. presidente, que, quando o

disto, senhores, posso eu dar um voto de apoio ou de governo entende que as repartições do seu ministerio não
approvação ao ministerio sem ter de corar perante minha estão organisadas do modo mais conveniente á marcha do
consciencia?» Essas palavras, Sr. presidente, me parece serviço

publico,

o

governo,

digo,

que

apalpa

as

que produziram desagradavel impressão no espirito de S. difficuldades, que sente esses embaraços e que reconhece
Ex., e bem assim em os dois illustrados membros a quem essa natureza, porque está mais no caso de os avaliar, ao
ha pouco me referi.

governo, digo, é a quem compete a iniciativa das reformas

Mas, senhores, eu não sei onde está o veneno, convenientes.
onde está o espirito acrimonioso destas palavras. Pois

Quando o governo julgasse que não podia por si

porventura teremos nós tido a desgraça de chegarmos a acudir a tudo, V. Ex. sabe que, tendo elle uma maioria,
uma época em que, tendo-se perfeita, exacta consciencia como affirma que tem, que tendo amigos, podia fazer
de nossos deveres, podemos preteril-os, podemos calcal- iniciar essas medidas pelos seus amigos ou pelas
os aos pés sem que tenhamos de corar perante nossa respectivas commissões. Mas vir dizer o nobre ministro ao
consciencia?!...

poder legislativo que a sua repartição está mal organisada,

Pois, si eu estou convencido de que o ministerio que tem immensos vicios, sem demonstrar que tracta de
não satisfaz as necessidades do paiz, e que sacrifica se corrigil-os, não acho isto conveniente, porque essas
seus mais caros interesses; si fundado nesta crença lhe declarações, posto que sejam verdadeiras, desmoralisam
recuso o meu voto, e si esta recusa de voto é para mim um a administração publica, tiram-lhe a força moral que lhe é
dever de minha consciencia, não deverei eu corar perante indispensavel para a marcha dos negocios.
ella, desde que faltar a esse dever? Os illustres senadores

Deste, pois, que o governo não póde acudir com

que apoiam o ministerio, que estão convencidos de que prompto remedio, me parecia mais conveniente que elle
elle marcha convenientemente, e por isso lhe dão o seu guardasse a demonstração dos vicios que encontrou na
voto, não corariam tambem si lhe recusassem esse voto?
Sem duvida alguma.

administração para a occasião em que podessse iniciar a
necessaria e conveniente reforma. Foi debaixo deste ponto

Tenho portanto, Sr. presidente, explicado minhas de vista que eu não achei tão satisfactoria, como desejava,
palavras, e não dou a quem quer que seja o direito de a resposta do nobre ministro; porque, repito, a franqueza
lançar-lhes o veneno que ellas não tinham nem podiam revela

os

vicios

da

administração,

e

a

falta

da

ter; porque ninguem mais do que eu conhece e respeita a indispensavel reforma attesta a sua esterilidade.
posição em que se acha, relativamente a si, e aos altos
funccionarios a quem se dirige.

Quando me occupei da reforma feita pelo nobre
ministro da guerra, relativamente á commissão de

Fallarei pouco, Sr. presidente, porque não desejo, promoções, me parece que não fui bem comprehendido
nem levemente, contribuir para que a discussão se torne pelo nobre ministro.
indefinida; vou tractar simplesmente de mostrar que

Eu demonstrei perfeitamente a infracção da lei que

algumas proposições que apresentei não foram destruidas o nobre ministro da guerra tractou de executar. Ora,
pelo nobre ministro, como podia parecer á primeira vista. senhores, quando mesmo a disposição da lei de 30 de
Tomei apontamentos de algumas proposições proferidas julho de 1856 não fôsse tão clara como me parece que é,
hontem por S. Ex., e hoje vi no extracto do seu discurso...

creio que, si se procurasse a razão, si se procurasse o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O extracto não principio que presidiu á sua iniciação, podia-se bem
está exacto.

conhecer qual tinha sido o espirito ou a intenção do

O SR. CANDIDO BORGES: – Então deixarei o legislador.
extracto, e servir-me-hei dos meus apontamentos, dos

Si examino o relatorio apresentado em 1856 ao

quaes tambem deixarei de me servir si V. Ex. julgar que corpo legislativo pelo illustre general o Sr. marquez de
não são exactos.

Caxias, leio depois de diversas razões nelle expostas o

Tractando eu de demonstrar que pelo exame do seguinte: (lê).
«Por isso pois entende o governo ser de alta

relatorio da repartição da guerra não se podia deixar de

concluir que havia perfeita esterilidade em relação ás conveniencia para a gerencia dos negocios da guerra, que
urgencias do serviço publico, apresentei como prova o supprimindo-se a commissão encarregada dos trabalhos
facto de ter o Sr. ministro da guerra, examinando cada preparatorios das promoções, e o commando das armas
uma das repartições do seu ministerio, notado que essas da côrte, sejam confiadas as attribuições daquella
repartições tinham defeitos, que não podiam continuar commissão, e as deste commando, a um official general
como estavam, que tinham vicios que prejudicavam a com a dignidade de ajudante general do exercito, etc.,
marcha do serviço publico, e que cumpria fazel-os etc.»
Vê V. Ex. que a respeito da materia de que me

desapparecer; e o nobre ministro da guerra, si attendesse

para esse relatorio, encontraria em cada um dos artigos a occupo houve iniciativa da parte do governo imperial. O
que me referi a verdade das palavras que enunciei, e governo propoz e demonstrou ao corpo legislativo a
observaria, como eu, que, apezar do reconhecimento necessidade da abolição da commissão de promoções. O
desses vicios, S. Ex. nem propoz e nem fez propor que
qualquer

fez

o

corpo

legislativo?

Avista

das

razões

apresentadas pelo governo, decretou a suppressão dessa
commissão e a sua substituição, e o governo, que julgava
conveniente
demonstrar.

esta

reforma,

executou-a,

como

vou
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Vejamos o que disse o Sr. marquez de Caxias no preparatorios

para

a

organisação

das

escalas

de

anno seguinte: (lê) «Pelo § 9º do art. 5º da lei n. 862 de 30 promoções, passaram para uma nova entidade composta
de julho de 1856 auctorisastes o governo imperial a daquelle funccionario e mais dois officiaes generaes; e que

supprimir

a

commissão

encarregada

dos

trabalhos portanto creou-se uma commissão de promoções contra o

preparatorios das promoções, e o commando das armas que havia determinado a lei de 30 de julho de 1856, e o
da côrte, creando em substituição o cargo de ajudante- que em virtude della havia determinado o decreto de 31 de
general do exercito. O governo em virtude dessa janeiro de 1857.
auctorisação supprimiu com effeito a commissão de

Mas disse o nobre ministro. «Não tendes razão,

promoções pelo aviso de 31 de dezembro do anno porque o governo por esse modo procurou pôr-se ao facto
passado, e o commando das armas da côrte pelo decreto de tudo quanto podesse haver acerca da materia de que
n. 1785 de 31 de janeiro deste anno. Por outro decreto da se devia occupar, procurou obter todas as informações, de
mesma data sob n. 1881 creou o governo a repartição do modo que se não dessem injustiças nas promoções.» Ora,
ajudante-general, e deu-lhe o competente regulamento, senhores,
que vereis annexo.»

porventura

o

ajudante

general,

que

tão

minuciosamente conhece o exercito, que tão escrupuloso é

Vê pois o senado que a idéa da reforma foi iniciada no desempenho de seus deveres, que tanta assiduidade e
pelo governo, e o que o corpo legislativo a decretou em cuidado presta a todas as funcções de seu encargo, como
vista das razões apresentadas pelo digno ministro de é reconhecido com tanta justiça pelo nobre ministro
então e para o fim por elle proposto; vê que essa reforma mesmo, declarou a quem quer que fôsse que não podia
teve effectiva execução durante aquelle ministerio, e que com esse trabalho, que era elle superior ás suas forças?
disso deu parte o nobre ministro de então ao corpo
legislativo.

Crearam-se

mais

esses

dois

logares,

foram

nomeados para elles dois officiaes generaes, e nessa

Ora, si as vistas do corpo legislativo não tivessem creação teve-se ainda em vista, disse o nobre ministro,
sido taes, isto é, não tivessem sido as que foram que o trabalho preparatorio das promoções não fôsse feito
realizadas pelo nobre marquez, sem duvida elle teria dito por officiaes subalternos; mas veja V. Ex. que esses
na occasião em que o ministro apresentou o facto: «Vós officiaes não são os que têm esse trabalho; o trabalho
não tivestes auctorisação para isso, não podeis fazer esta continúa a ser feito do mesmo modo por officiaes
reforma.» Mas não; o corpo legislativo não pronunciou uma subalternos; elles não fazem sinão julgar desses trabalhos
só palavra, a reforma passou em julgado, e não podia feitos, não vão compulsar os documentos, não vão folhear
deixar de assim acontecer, porque essa reforma era a os livros; depois de feitos os trabalhos pelos officiaes
execução fiel de um artigo de lei muito expresso.

subalternos, sobem á presença do ajudante-general, o

Disse ainda o nobre ministro. «O governo não creou qual antes da ultima reforma julgava exclusivamente de
a commissão de promoções.» E’ verdade, o governo não sua exactidão e justiça, e depois dessa reforma, julga
creou uma commissão de promoções, mas o governo cumulativamente com os dois generaes que o governo
creou uma commissão equivalente á commissão de nomeou ou tiver nomeado. Vê pois o nobre ministro que o
promoções, e para isso não estava auctorisado. Veja V. trabalho da nova commissão de promoções é justamente o
Ex. si tenho ou não razão.

trabalho que fazia o ajudante-general exclusivamente, e

O senado sabe perfeitamente que o ministro da que o podia fazer sem a menor duvida.
guerra, realizando a reforma, fez baixar o decreto de 31 de

Si V. Ex. examinar o modo minucioso por que se

janeiro do anno passado regulando as attribuições do acha organisada a repartição do ajudante general, si
ajudante general do exercito; o senado sabe que no § 2º examinar o cuidado, o escrupulo que preside aos actos
do art. 1º desse regulamento, estava estabelecido o modo desta repartição e de seu chefe, V. Ex. ha de concordar
por que devia ser feito o trabalho preparatorio das comigo em que o serviço se achava perfeitamente provido,
promoções; porconsequencia, o fim da lei ficou completo, não haviam faltas, e quando podessem havel-as, não era
porque a essa reforma acompanhou o regulamento que ainda tempo de serem conhecidas e devidamente

estabelecia o modo practico por que se deviam realizar as apreciadas.
vistas do nobre ministro, e portanto o pensamento do

Pois, senhores, baixou um regulamento em 31 de

legislador que com ellas havia concordado. Mas, senhores, janeiro; não se póde ter conhecido ainda quaes são os
o que aconteceu? Aconteceu que o nobre ministro da vicios que tem esse regulamento, não se sabe ainda
guerra actual restabeleceu perfeitamente a situação que quaes são as difficuldades que elle produz á marcha do
acabava de ser transformada, porque o regulamento que serviço, e entretanto o governo, sem a experiencia
baixou para a nova execução da reforma, isto é, o necessaria, sem os dados que poderiam auctorisar não o
regulamento n. 1950 de 29 de julho de 1857 determina o que fez, porém qualquer modificação no que estava feito,
seguinte em seu art. 7º e 8º: (lê) «Para a organisação das revoga e substitue immediatamente aquelle regulamento?
escalas de promoções, de que tracta o § 2º do art. 1º do V. Ex. pois, Sr. ministro, perdôe que lhe diga, não me
regulamento approvado pelo decreto n. 1851 de 31 de parece ter tido muita razão quando contestou a opinião
janeiro de 1857, o governo nomeará um conselheiro de que emitti.
guerra ou vogal do concelho supremo militar, e um outro

Eu disse tambem que com a reforma feita pelo

official-general, os quaes se reunirão ao ajudante- nobre ministro se havia augmentado a despesa, e o nobre
general.» Assim reunido (diz o art 8º) procederão a todos ministro procurou provar o contrario.
os trabalhos preparatorios para a organisação das escalas
de promoções, etc.

Perdôe-me S. Ex.; deram-se vencimentos a dois
officiaes generaes, vencimentos que não existiam, porque

Ora, vê V. Ex., pela disposição dos artigos que o ajudante-general fazia esse mesmo serviço com os
acabo de ler, que as attribuições dadas ao ajudante- vencimentos que tem actualmente; de maneira que os
general exclusivamente pelo decreto de 31 de Janeiro, isto 200$ mensaes de gratificação que se dão a cada um
é, de proceder a todos os trabalhos

desses officiaes generaes é uma despesa que tinha sido
economisada pelo regulamento de 31
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de janeiro e que agora apparece de novo; é, portanto, uma que acabo de enunciar, diz o mesmo artigo que «estes
despesa nova e superflua.

annuncios

serão

publicados

nos

jornaes

de

maior

Permitta tambem S. Ex. que eu não me dê por circulação por cinco dias uteis, antes do fixado para o
convencido relativamente á questão dos contractos para recebimento das propostas e amostras.»
fornecimento dos remedios. S. Ex. disse que o governo

Ora, applicando as disposições da lei ao caso de

não tem o dever de mandar fazer todas as compras pela que nos occupamos, pergunto: publicou-se a necessidade
commissão de compras. Não posso deixar de tomar a que havia de fazer-se a compra dos remedios? foi essa
liberdade de negar essa proposição, que não póde ser publicação feita nos jornaes de maior circulação por
sustentada em vista das disposições claras da lei. O espaço de cinco dias, etc.? nada, Sr. ministro, nada disto
regulamento de 14 de dezembro de 1852 é tão expresso, se deu, a compra, ou o contracto, foi em segredo, e ainda
que não comprehendo como se póde duvidar de suas hoje se ignoram as condições com que foi feito.
disposições.

Ora, já vê o nobre ministro que o fim do legislador

Ouça o nobre ministro o que diz o art. 6º desse foi que a fazenda publica comprasse os generos pelo
regulamento: (lê.) «Além das incumbencias que poderão preço mais baixo possivel, e que o meio de se conseguir
ter, segundo as exigencias do serviço publico, ficam estes esse fim foi o que se acha consignado no artigo que acabo
concelhos privativamente encarregados da compra e de ler, artigo que foi esquecido, que não teve a menor
entrada

para

os

arsenaes

de

todos

os

objectos execução no caso de que me occupo.

necessarios para a repartição da guerra, etc.»

O nobre ministro não póde pois sustentar que o seu

A isto respondeu S. Ex.: «Mas então entendeis vós nobre collega preenchesse aquellas formalidades.
que os remedios são objectos necessarios ás repartições

Tanto a lei, Sr. ministro, quiz que a fazenda publica

da guerra?» Sem duvida alguma; do mesmo modo que é comprasse os generos pelo preço mais barato, tanto quiz
necessario o azeite, as velas e outros objectos que são prevenir que o governo podesse ser accusado de padrinho
comprados pela commissão de compras.

de algum afilhado, que no art. 12 estabeleceu que: «No

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A limitação está caso de que mais de um concurrente offereça o mesmo
nas palavras anteriores – e entradas para os arsenaes.

objecto da mesma qualidade e pelo mesmo preço, o

O SR. CANDIDO BORGES: – Tornarei a ler o concelho deverá attendêl-os, tomando a cada um, na
artigo. (Lê.)

razão da quantidade offerecida, a porção necessaria para

Isto é tanto da compra como da entrada do genero inteirar-se a quantidade annunciada.»
para os arsenaes, afim de fiscalizar, de examinar si elle

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – V. Ex. dá por

corresponde á amostra que serviu á escolha ou á provado o que eu nego.
preferencia que se lhe deu, e em virtude da qual se fez a
compra.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Os generos

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu creio que o nobre
ministro da guerra não nega esta verdade.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O regulamento

entram para os arsenaes, diz o artigo, e os remedios não não tem applicação para o caso.
entram para os arsenaes.

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. não póde

O SR. CANDIDO BORGES: – Asseguro a V. Ex, e negar que não houve concurrencia; não póde, portanto,
asseguro sem medo de ser contestado, que ainda ha sustentar que não houve prejuizo para a fazenda publica
pouco, quando se tractou dessa expedição ao Paraguay, com esse contracto. V. Ex. mesmo confessou na sessão
uma multidão de ambulancias entraram para o arsenal...
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não é ordinario.

passada que tinha havido apenas duas propostas, uma do
antigo fornecedor e outra de um fulano de tal; portanto,

O SR. CANDIDO BORGES: – ...e d’ahi foram não se póde dizer que nesse caso houve concurrencia,
enviados para o Rio Grande do Sul. Pergunto eu, quem foi porquanto não se fizeram os annuncios que a lei exige.
o fiscal disso? Quaes foram as amostras, qual o preço?

E’ verdade que V. Ex. disse que em geral os

Qual a concurrencia que se estabeleceu, quem foi que interessados sabem quando se acaba o contracto, que

comprou, quem o auctorisou para fazel-o? etc.

finda, e se apressam a apresentar suas propostas; mas eu

Senhores, o meu fim é sustentar a execução já apresentei ao senado o facto de um pharmaceutico
completa e inteira da lei, e não os interesses deste ou muito

habil

e

probo

que,

apresentando-se

como

daquelle individuo. Qual foi o fim da lei? Foi fazer com que concurrente, não foi ouvido, não foi attendido, dizendo-sea fazenda publica comprasse pelo preço mais baixo lhe, muito antes de findar o velho contracto, que chegava
possivel os generos de que precisasse; e quaes foram os tarde, porque já se havia feito novo contracto!
meios que a lei estabeleceu para se obter esse resultado?

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Esqueci-me de

Foram diversos, como vou mostrar, e que se acham considerar este ponto, fallo-hei na primeira occasião.
consignados no importantissimo regulamento de 14 de
dezembro de 1852.

O SR. CANDIDO BORGES: – Respeito profunda e
sinceramente a honra do Sr. ministro da guerra, ninguem

Assim tractou aquelle regulamento de estabelecer tem o direito de lhe fazer a menor censura debaixo deste
para todos os casos necessarios a concurrencia, e debaixo ponto de vista, mas creio que posso censural-o por não ter
desse ponto de vista, determinou no art. 9º o seguinte: «O guardado todas as formulas indispensaveis, para que a
concelho, assim que receber ordem para compra ou fazenda publica não fôsse prejudicada, como estou
contracto, fará os annuncios precisos, declarando a inclinado a crer que o foi.
especie, qualidade e quantidade dos objectos pedidos e as

Ainda quando S. Ex. estivesse auctorisado para

condições da compra ou contracto, e marcando dia e hora fazer por si o contracto, me parecia que teria procedido

em que receberá as amostras e propostas, etc.
E ainda não satisfeito com a disposição terminante

Sessão de 11 de Agosto
mais convenientemente, resguardando mais os interesses

Alferes de infantaria Fernando Martins Garrocho.

da fazenda publica, estabelecendo a concurrencia pelos

Dito de dita Augusto Cesar Petra de Bittencourt.

meios marcados na lei.

Dito de dita Hippolyto Mendes da Fortuna.

A razão que V. Ex. apresentou na sessão passada,
de terem sido as duas propostas examinadas pelo
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Dito de dita Cypriano José Pires Fortuna.
Dito de dita Franklim do Rego Cavalcanti de

cirurgião-mór do exercito, não é sufficiente, nada prova, Albuquerque Barros.
porque por muito honrado que seja o Sr. cirurgião-mór do

Dito de dita Carlos Frederico da Rocha.

exercito, como ninguem contesta, é tambem certo que elle

2º cirurgião-tenente Benevenuto Pereira do Lago.

não poderia emittir seu juizo, e effectivamente o não

Li, senhores, estes nomes perante o senado como

emittiu sinão sobre as duas propostas apresentadas; uma prova de consideração em que não podemos deixar
entretanto que, si tivesse havido concurrencia, appareceria de ter os serviços de militares tão distinctos por sua
maior numero de propostas, e talvez que entre ellas elle disciplina, por seu amor á ordem e ás instituições que nos
achasse alguma mais vantajosa do que essa que obteve a regem; e que entretanto não foram galardoados pelas
preferencia. Vê portanto o nobre ministro que subsiste toda privações que soffreram durante o anno em que estiveram
a minha argumentação e que fica provado que o nobre em Montevidéo, ao passo que viram galardoados os seus
ministro da guerra infringiu a lei com prejuizo para a companheiros, que apenas cumpriram uma ordem do
fazenda publica.

governo marchando para o ponto da reunião. Folgo porém

Fiquei tranquillo, Sr. presidente, com a declaração muito com a declaração que fez o nobre ministro, de que
que fez o Sr. ministro da marinha, de que o governo não hão de ser attendidos estes officiaes.
pretende fazer injustiça aos officiaes do exercito que têm
prestado importantes serviços.

O SR. MIRANDA: – Hão de ser na primeira
occasião, no dia 2 de dezembro.

Tinha eu censurado o governo por ter condecorado

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si o governo

a todos os officiaes que receberam ordem para reunirem achar que elles têm serviços. Pelo facto de terem estado
se ao corpo do exercito que se tractava de organisar na em Montevidéo, ou aqui ou alli, não se segue que devam
provincia do Rio Grande do Sul, sem que elles tivessem ser condecorados.
marchado para o destino que se tinha em vista tractando-

O SR. MIRANDA:– Temos o compromisso de V. Ex.

se daquella organisação; e S. Ex. disse que as

O SR. CANDIDO BORGES:– Tractando tambem,

condecorações foram dadas por serviços prestados Sr. presidente, dos creditos abertos pelo ministerio da
anteriormente. Pois, senhores, só os officiaes que se guerra, eu disse que julgava que o Sr. ministro da guerra
acharam reunidos nessa occasião é que tinham serviços não havia procedido de conformidade com a lei; o Sr.
anteriores que devessem ser galardoados?

ministro procurou provar que assim não era, e então

Não vê o nobre ministro que a circumstancia de se argumentou com uma verba existente no orçamento
publicar esse despacho nessa mesma occasião e só para vigente para essas obras novas a que me referi.
esses officiaes dá a entender que o governo teve por fim
premiar

serviços

especiaes

prestados

então?

Perdôe-me S. Ex. que lhe diga, equivocou-se,

Mas, labora em um engano; e tanto mais quanto em

senhores, repito, si o governo entendeu que devia desenvolvimento de sua argumentação apresentou outra
galardoar esses officiaes só porque se haviam reunido proposição, que póde ser encarada como contradictoria da
para marchar, como era do seu rigoroso dever; si isso foi antecedente. O que é fóra de toda a duvida é que, na
serviço de campanha, porque não se deu tambem uma fita fórma da lei de 1838, o governo não póde dispôr de fundos
a cada um dos soldados que estavam ás ordens desses para obras sem que estejam decretados por lei; esta
officiaes? isto não tem resposta.
Notei ainda mais a S. Ex. que havia injustiça em

condição não foi revogada pela lei dos creditos em 1850.
O governo não póde mesmo acudir a qualquer

não se ter dado nenhuma recompensa aos officiaes que serviço, si na lei em que se decreta o serviço se não
compozeram esse corpo do exercito que estacionou em consignam os fundos necessarios. Não procede, portanto,

Montevidéo por occasião do movimento de Flôres. Isto é em minha opinião, a qual sujeito ao juizo de S. Ex., o
um facto, senhores, que ninguem póde contestar, e é com argumento tirado da disposição relativa a creditos, porque,
summo prazer que vou ler perante o senado os nomes note o nobre ministro, ou o credito é supplementar ou
desses officiaes distinctos que não tiveram nenhuma extraordinario; si é supplementar, não serve sinão para
palavra de louvor, porque o louvor foi feito unicamente supprir a deficiencia de dinheiro no caso em que os
pelas folhas estrangeiras, por terem elles dado as mais serviços estejam em meio ou começados; aquillo é obra
evidentes provas de uma disciplina exemplar.

nova, por conseguinte não tem applicação o § 2º do art. 4º;

Fizeram parte desta força os seguintes officiaes:

e si o credito é extraordinario, cumpre que a obra seja

Major do 1º batalhão de infantaria José Antonio da imprevista
Silva Guimarães.

e

urgente; mas aquella não podia ser

imprevista, porque estava auctorisada na lei que devia

Capitão de artilharia José Thomaz de Almeida vigorar desde julho do corrente anno.
Pereira Valente.

Mas disse o Sr. ministro da marinha: «Ha verba no

Dito de infantaria Innocencio José Cavalcanti de orçamento.» Ha com effeito no orçamento vigente uma
Albuquerque.

verba que marca 150:000$ para essa obra nova; mas note

Dito de dita Joaquim Rodrigues da Silva.

o senado que essa lei começou a ter vigor em julho

Dito de dita Francisco Agnello de Souza Valente.

proximo passado, e o nobre ministro abriu o credito em

1º

tenente

de

artilharia

Antonio

Carlos

Magalhães.
Dito de dita Luiz Fernandes de Sampaio.
2º tenente de dita João José de Toledo Ribas.
Dito de dita Candido Joaquim da Silva.

de março.
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O SR. MAFRA: – Perdoe-me, ha nas disposições

No decurso da sessão compareceram mais 5 Srs.

geraes um artigo com a clausula – desde já – em relação a senadores.
essa despesa.
O SR. CANDIDO BORGES: – Si em virtude do

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

desde já foi o que o Sr. ministro da guerra gastou essa
quantia, não nos podia dizer o Sr. ministro da marinha que

A HORA DA ABERTURA DAS SESSÕES DO

a obra estava em principio e não se tinha dispendido quasi

SENADO.

nada; porque, si não se tinha dispendido quasi nada, a
verba não estava esgotada, e, si não estava esgotada, S.
Ex. não podia abrir credito.

Primeira discussão do parecer da mesa sobre a
indicação do Sr. visconde de Jequitinhonha alterando o

Sr. presidente, peço desculpa a V. Ex. si de novo regimento na parte relativa á hora da chamada.
occupei algum tempo ao senado, mas eu não podia deixar

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Sr. presidente, é

de dar uma prova do profundo respeito que voto ao nobre um anexim dos nossos maiores: sete horas dorme o sabio,
ministro. E para rematar direi a S. Ex. que não acho oito o porco, nove o morto.
procedentes

as

razões

que

S.

Ex.

apresentou

O nosso regimento dispõe que V. Ex. mande fazer

relativamente ao lente de hyppiatrica. Vejo que foi a chamada ás 10 horas e meia; se não houver numero,
nomeado para essa cadeira outro individuo que não o espera-se mais meia hora; e si, passada meia hora, ainda
professor que foi engajado em França com tanto empenho não houver numero, V. Ex. declara que não ha sessão e
pelo governo brasileiro. Ao individuo que foi engajado, convida-nos para trabalhos de commissões; o que quer
visto que se devia continuar a pagar os vencimentos de dizer «Cada um vá para sua casa.» Isto é o que se tem
seu contracto, se podia encarregar das lições de verificado até agora.
equitação, visto que só isso se exige por ora do professor

Ora, senhores, eu quizera que alguem me dissesse

de hyppiatrica. Não posso explicar pois o facto de uma onde está a utilidade desta mudança das 10 1/2 para as 11
nomeação dada a outro individuo; mas acho que ha um horas!
excesso evidente de despesa, que não devia haver.

Hoje ás 10 horas olhei para ver se estava na casa o

São estas as considerações que julguei do meu auctor da indicação, nada; as 10 1/2 tornei a olhar, nada:
dever apresentar á casa. Peço desculpa a S. Ex. por ter eram 11 horas quando elle appareceu. Creio que o nobre
abusado de sua attenção.

senador já estava persuadido que a sua indicação tinha

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. passado e estava em execução.
Miranda.
O SR. MIRANDA: – Cedo.

Eu creio que quem se deita á meia noite e se
levanta ás 7 horas tem dormido sufficientemente, e das 7

O Sr. Saraiva (ministro da marinha e interino da horas até ás 10 póde fazer a barba (que hoje já não dá
guerra) pronuncia um discurso que publicaremos no muito trabalho, é a metade do trabalho, (riso).
appendice.
Dada a hora, fica a discussão adiada; e, retirando-

O SR. D. MANUEL: – E ás vezes nenhum.
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – ...póde almoçar

se o Sr. ministro com a mesmas formalidades com que com descanço, gastando tanto tempo quanto Napoleão
fôra recebido, o Sr. presidente dá para a ordem do dia da gastava para jantar, isto é, meia hora, e tem o resto do
sessão seguinte:

tempo para se preparar, para abrir a estrada da liberdade

1ª discussão da indicação do Sr. visconde de (risadas), arranjar-se, chegar aqui ás 10 horas, e
Jequitinhonha sobre a alteração do regimento, na parte principiarmos a trabalhar ainda com o tempo fresco. Mas
relativa á hora da abertura das sessões, com o parecer da não se querer que se principie a trabalhar na hora mais
mesa a similhante respeito, e o resto das materias já commoda, e sim ás 11 horas, quando o sol é mais activo,
designadas.

mais forte! Para acabar-se a que horas, mórmente

Levanta-se a sessão ás 2 horas e tres quartos da devendo-se, na fórma do regimento, esperar-se meia

tarde.

hora?
UMA VOZ: – A’s 5 horas.
SESSÃO DE 12 DE AGOSTO.

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Os nobres
senadores que moram na cidade, podem com effeito vir

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO
CAVALCANTI DE LACERDA.

mais tarde e sahir mais tarde; mas os que moram longe e
que são os primeiro que se acham aqui, como V. Ex.

(dirigindo-se ao Sr. visconde de Sapucahy) e que
Summario. – Primeira parte da ordem do dia. – apresenta-se em primeiro logar? Que lucro colhemos desta
Parecer da mesa sobre a indicação do Sr. visconde de mudança?
Jequitinhonha. Discursos dos Srs. barão de Pindaré,

Ora, senhores, a volubilidade e a inconstancia

visconde de Jequitinhonha e Dantas. – Segunda parte da andam atadas á mocidade; mas agora passou para nós
ordem do dia. – Fixação das forças de terra. Discurso do outros os velhos, que de continuo queremos mudar tudo!
Sr. Miranda.

Isto não póde ter logar. O nosso officio este anno tem sido
somente de mudar e de retocar; execução, nada. Ninguem

Ás 10 horas e 3 quartos da manhan, o Sr. apparece nesta casa sinão ás 11 horas, quando apparece.
presidente abre a sessão, estando presente 30 Srs. Si nós sommassemos os dias em que não temos
senadores.

trabalhado, as horas em que estamos aqui a esperar por

Lida a acta da anterior, é approvado.

aquelles senhores que moram perto do senado, o

Não ha expediente.

resultado disto talvez não fôsse muito airoso ao senado.
Eu admiro que o nobre senador, a quem muito
respeito, que é trabalhador, e não só trabalhador como
linguaraz, isto é exprime com perfeição o seu
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O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – E o que manda o

que a mesa, composta de cidadãos tambem respeitaveis, regimento?
achasse boa a idéa! Dizem que é util, mas eu muito
desejaria que me mostrassem qual é a utilidade.
Um dos inconvenientes desta indicação é ella ser

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Manda
que se faça a chamada ás 10 horas.
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Então V. Ex. está

apresentada já no fim da sessão, quando ainda se não censurando o Sr. presidente.
discutiram os orçamentos. Si isto continúa assim, não sei

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não

si teremos orçamento, porque V. Ex. sabe a pressa com estou censurando o Sr. presidente, porque elle segue os
que os Srs. deputados põem os pés na prancha e vão-se estylos da casa.
embora; os de Minas e outras provincias mandam buscar

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Os estylos não

logo os seus bucephalos e retiram-se; e esta idéa podem ir contra a lei.
(permitta-se-me que diga) dos dorminhocos vem atrazar
mais os nossos trabalhos.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O Sr.
presidente tem obrigação de condescender com esses

Eu lamentei muito hoje a falta do nobre senador, estylos.
desde as 10 até ás 11 horas...

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Contra a lei não

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu póde. Isto é que são os principios despoticos de que os
estou aqui desde as 9 horas e meia.
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Ora veja! Então

senhores accusam o governo!
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O facto

peço perdão da injustiça que estava fazendo a V. Ex., portanto tem provado evidentemente que não é possivel
porque eu não tinha visto que V. Ex. hoje, por excepção de abrirem-se nossas sessões ás 10 horas e meia da
regra, esteve aqui ás 9 horas e meia; e mereço perdão manhan. A razão disto está mesmo no que foi allegado
porque, V. Ex. não se achava no recinto do senado.

pelo nobre senador pela provincia do Maranhão, quando

Qual é, Sr. presidente, o serviço que prestam chamou á minha indicação indicação dos preguiçosos, e
projectos desta qualidade e outros que temos feito? O que tinha por fim punir aquelles que moravam longe. Si
nosso trabalho deste anno (permitta-se-me que eu esprima pois ha senadores que moram longe, por isso mesmo deve
meu modo de pensar), parece um anjo vestido de galas; ser essa circumstancia attendivel, por isso mesmo é que
de maneira que, tiradas as galas, apparece o esqueleto, se não deve de fórma alguma estabelecer no regimento
este anno tem-se dito muitas palavras para cobrirem o um artigo que vá diametralmente de encontro a esta
esqueleto. Que temos nós feito? Responder-se-ha: temos importantissima circumstancia, e devemos estabelecer
dito que o governo é anarchico, temos dito estas e para a abertura de nossas sessões uma hora tal que se
aquellas verdades, temos dito que o Sr. presidente do compadeça com os interesses de todos.
concelho foi um grande homem, mas que hoje não presta

Eu desejei portanto attender aos interesses do

para nada. Eis em que se cifram os nossos trabalhos deste nobre senador pelo Maranhão; porque sei perfeitamente
anno. Ainda não vi um só projecto apresentado pela que, si acaso fôsse cumprido o regimento abrindo se a
opposição, depois dos seus longos discursos, que utilise sessão ás 10 horas, ou o nobre senador a quem tenho a
ao paiz. Agora pergunto eu: que lucros, que vantagens honra de referir-me, não assistiria nunca á abertura das
resultam disto para o paiz?

sessões, ou então seria obrigado a pedir ao Sr. presidente

Sr. presidente, eu desejava sómente dizer estas uma cama para dormir aqui no senado... (riso.)
verdades, e vou terminar meu discurso citando as palavras

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Está enganado.

que este meu amigo (dirigindo-se ao Sr. visconde de

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

Albuquerque) me repetiu hoje, quando eu lhe disse que ...porque ser-lhe-hia absolutamente impossivel comparecer
pretendia fallar contra a indicação:
«Deixe-se disso; quando o boi não quer beber, é
escusado assobiar.»

a essa hora.
O nobre senador, quando fallou relativamente á
falta de cumprimento do regimento, não attendeu que o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. regimento foi feito para nós e não nós para o regimento; e
presidente, eu faltaria á consideração que devo ao nobre portanto deve consultar os nossos interesses o mais que
senador pela provincia do Maranhão, meu digno amigo, si fôr possivel, o estado actual de nossas circumstancias
acaso não dissesse duas palavras em sustentação da peculiares, etc. Si se attender a estas circumstancias, ha
minha

indicação

e

do

parecer

que

a

deferiu de se ver que a manhan todo vai-se, si se estuda alguma

benevolamente.

cousa, emfim si se procura fazer alguma cousa; anda-se

O nobre senador principiou por desejar mostrar que sempre á pressa, e por isso não é possivel chegar ao
havia inconvenientes de se marcar que a chamada seja ás senado ás 10 horas da manhan. Como homem politico, o
11 horas; mas esqueceu-se o nobre senador que, apezar nobre senador não póde de fórma alguma sahir de casa
do regimento mandar que a chamada se faça ás 10 horas, sem ler as folhas publicas; é preciso que se inteire dellas,
porque póde ser muito bem que, de não lêl-as, lhe

nunca este artigo do regimento foi executado.

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – As vezes o Sr. aconteça algum incidente no caminho, lhe resulte algum
presidente tem sido um pouco condescendente para nos prejuizo.
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Os nobres

livrar da vergonha de não haver sessão.
O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

– senadores avaliem essas razões.

Geralmente se faz a chamada ás 10 horas e meia, e não
se abre a sessão sinão ás 11 ou depois.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’
indispensavel portanto que o senador principie por se
preparar physica e moralmente para vir ao senado; isto é,
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êr as folhas da manhan, preparar os seus trabalhos, as regimento que ás 10 horas se faça a chamada, e não se
indicações, requerimentos, etc. que tiver de apresentar, lêr fazer a chamada ás 10 horas. Ha tambem uma
a ordem do dia, estar bem certo della.

consideração de alta importancia, e permitta o nobre

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Isso não é de presidente do senado que eu a exponha. Os estylos da
manhan.

casa têm dado ao nobre presidente o direito de mandar

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas, si fazer a chamada ás 10 1/2 horas, um quarto mais ou
V. Ex. não faz isso de manhan, a que horas é que faz? De menos, e muitas vezes tem acontecido que, depois do
noite?

nobre

presidente

declarar

que

não

ha

sessão,

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Quando eu estou apparecerem 3, 4, 5 e 6 senadores, o que poderá fazer
lavando o rosto, quando estou almoçando ou quando estou crer que mais um momento de demora e de prudencia da
marchando é que hei de fazer estes estudos e estes parte do nobre presidente faria com que tivessemos
preparos!

sessão.

Ora,

não

é

um

inconveniente

estar

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Logo constantemente a opinião do nobre presidente em conflicto
deve ter mais tempo, a fóra esse, para trabalhar.

com

o

facto?

O nobre senador, depois de combater a indicação, irregularidade,

Quero
quero

portanto

dar

acabar

enchanças

a

com
todos

esta
as

disse que ella iria por alguma fórma embaraçar os nossos considerações e interesses dos senadores, fazendo com
trabalhos; e, referindo-se aos trabalhos da sessão actual, que a chamada seja ás 11 horas.
pintou-os de uma fórma tal que os reduziu a um esqueleto
bem

vestido

e

bem

ornado,

isto

é,

Mas, Sr. presidente, creio que V. Ex. sabe que, no

illudindo rigor da palavra, eu não fiz esta modificação por meu motu

apparentemente e não sendo nada na realidade. Declaro proprio; antes de a fazer consultei a opinião da quasi
francamente que concordo com o nobre senador pelo que totalidade dos Srs. senadores, e si não consultei a todos,
respeita ao esqueleto, mas a razão que dá o nobre foi porque não tive tempo, attendendo á necessidade de
senador não é a que eu dou: os nossos trabalhos deste offerecer a indicação na occasião que V. Ex. dizia que era
anno têm sido reduzidos a esqueleto, mas porque? Porque propria para se offerecer requerimentos, indicações, etc.
o ministerio tem-se reduzido inteira e absolutamente a um Mas, todos aquelles a quem consultei convieram em que
verdadeiro esqueleto, não tem dirigido os trabalhos, não 11 horas era o justo meio, era aquillo que mais convinha.
tem offerecido nada á consideração do senado, e tem

Estou persuadido, Sr. presidente, (e nesta parte

practicado taes actos que necessitavam de investigações e concordo com o honrado membro) que esta medida ainda
exame para serem censurados ou louvados.

não é efficaz, porém outra qualquer tambem ainda não é

Daqui, Sr. presidente, tem provido requerimentos opportuna. Estou persuadido que as nossas sessões não
pedindo informações, analyse dos actos do governo, etc. podem ter toda a regularidade necessaria, sem que sejam
De sorte que outros trabalhos não se têm podido fazer.
Mas

quaes

são

esses

trabalhos

que

de tarde. V. Ex., recorda se que, já na camara dos Srs.

estão deputados eu propuz esta medida, era então presidente da

embaraçados no senado? Não sei o que é que queria o camara o nosso collega o Sr. visconde de Sapucahy; a
honrado membro! Queria que se adoptasse essa inculcada camara approvou a indicação, a qual foi enviada á
reforma

judiciaria?

expozessem

suas

queria

que

opiniões,

os

não

senadores
examinassem

não commissão da mesa para providenciar as medidas
a indispensaveis a uma tal alteração, como illuminação, etc.;

importancia do objecto? Não é culpa nossa. Queria o mas a mesa foi mudada, nunca mais tomou conhecimento
nobre senador que o Sr. ministro da justiça não tomasse deste negocio, e a medida ficou approvada, mas sem
parte nessa importante discussão? Queria o nobre senador effeito.
que nós não investigassemos, si a lei de 11 de setembro

Aqui no senado tenho ouvido a muitos dos nossos

de 1846 legalisava os actos practicados pelo Sr. ministro collegas opinarem pelas sessões de noite, mas tenho
da fazenda? Si acaso esses actos fossem legaes, queria o ouvido tambem considerações importantes, que no meu
nobre senador que o Sr. ministro da fazenda não os juizo têm prevalecido, para eu entender que a medida

justificasse? Portanto tudo quanto se tem feito, senhores, ainda não é opportuna; mas estou certo que ha de chegar
tem sido com muita utilidade publica. Declaro a V. Ex., Sr tempo em que as nossas sessões hão de ser de noite, o
presidente, que desde que estou no senado, ha 8 sessões, que é muito conveniente, porque, geralmente fallando, de
não me recordo de uma só cujas discussões tenham sido noite não se póde estudar, mas póde-se discutir e votar.
nem mais porfiadas, nem mais importantes, nem feitas
com melhor boa fé e interesse publico.

Si nós adoptassemos a outra medida, então as
nossas discussões marchariam a galope, que é o que me

Digo alto e bom som, Sr. presidente, para provocar parece que quer o nobre senador pelo Maranhão.
os nobres oradores ministeriaes que todos os dias, que

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Está muito

todos os momentos nos dizem o contrario, afim de que o enganado.
provem, mas provem com factos e não com declamações,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...e

que na realidade o senado não tem trabalhado, porque se vem a ser que, dado para a ordem do dia um objecto e
tem occupado com objectos inteiramente de lana caprina, principiado a discutir-se, esta discussão vá até ao fim e se
com questões caprichosas, acintosas e atrapalhadoras. vote ainda que seja de madrugada, como aconteçe na
Portanto a objecção do nobre senador pelo Maranhão não Inglaterra. Mas, emquanto se não adoptar esta medida,
procede.

que tambem deve ser muito reflectidamente proposta e

O que é verdade é que o fim da minha indicação discutida, estou persuadido que a alteração que proponho
não foi outro sinão pôr de accôrdo o facto com o ao regimento é muito importante.
regimento, para não apparecerem as anomalias que
constantemente têm apparecido, isto é, de determinar o

Por ella o senador, levantando-se ás 7 horas, tem
tempo de sobra para preparar-se physica e moralmente e
vir para o senado; sahe ás 3 horas da tarde, póde jantar ás
4, que é a hora propria, e descançar
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á noite, porque tem a manhan para estudar, o que não nulli concedemus octo» isto é: Ao moço e ao velho é
póde fazer actualmente, isto é, sendo obrigado a bastante dormir seis horas, ao enfermo e a ninguem
apresentar-se no senado ás 10 horas.

concedemos oito: logo, por esta maxima de uma escola de

Eu cuidei que o nobre senador ia mandar uma medicina, quem se deita á meia-noite deve estar a pé ás 6
emenda ao parecer, mas relativamente aos officiaes da horas, podendo então desde essa hora até ás 10 arranjar
secretaria, porque não vão elles pensar que, porque a os seus negocios.
sessão se abre ás 11 horas, tambem a secretaria se deve

Si acaso mudarmos a chamada para depois das 11

abrir sómente ás 11 horas, mas creio que tal emenda não horas, ha de haver dias em que a sessão se ha de a abrir
é necessaria, porque ainda que a sessão do senado se perto do meio dia, e então não sahiremos, daqui sinão
abra ás 11 horas, o nobre senador ha de ver que a pelas 4 horas da tarde. Ora, isto é um desarranjo muito
secretaria

está

sempre

aberta

ás

9

horas

e grande, ou por outra, um impossivel, porque ordinariamen-

competentemente occupada por todos os seus officiaes.
Assim, Sr. Presidente, uma vez tirado este

te no Rio de Janeiro o jantar-se se ás 3 horas.
Além disso, Sr. presidente, o desarranjo não é só

embaraço, relativamente aos officiaes da secretaria, estou para os senadores, é para os Srs. Ministros e conselheiros
persuadido que a indicação deve passar.

de estados; quantas vezes não vejo eu Srs. ministros e

O SR. DANTAS: – Sr. presidente, não posso votar conselheiros de estado irem sahindo da casa depois das 2
por esta alteração que se pretende fazer ao regimento, horas dando por motivo o terreno de ir á tarde ao concelho
porque não ouvi razão alguma que a isso me obrigue; no paço? Portanto Sr. presidente, voto contra a emenda
estou convencido que a nossa constituição marcou um que se quer fazer no regimento.
tempo muito conveniente e proprio para a reunião das
duas

camaras,

assim

como

tambem

os

Encerrada a discussão, procedesse a votação, e o

nossos parecer passa a 2ª discussão.

antepassados, que organisaram o regimento, marcaram
uma hora mais commoda para as camaras trabalharem.

DISPENSA A ESTUDANTES.

Allegou-se aqui que nunca nos reunismos ás 10
horas, que se espera até ás 11, e ainda assim depois das

Entra em 1ª discussão a proposição de camara dos

11 acontece não haver numero; si com effeito assim Srs. deputados auctorisando o governo para mandar
succede, o que se ganha em reformar o regimento para matricular os estudantes Pedro Nolasco Pereira Leite,
que a sessão principie ás 11 horas?

Pedro de Calazans e Francisco Benedicto de Souza

Si acaso se resolver que a chamada se faça ás 11 Barboza, o 1º no 5º anno da escola de medicina da corte, o
horas, ha de succeder o mesmo, porque de facto a sessão 2º no 4º anno da faculdade de direito do Recife e o 3º no 2º
principia ás 11 horas, e dá-se o inconveniente de não anno da de S. Paulo.
haver numero. V. Ex. sabe qual é a causa por que muitos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – (pela

senadores chegam depois das 11 horas? E’ porque, ordem) Sr. presidente, aqui só está o requerimento do
ordenando o regimento que se abra a sessão ás 10 horas, peticionario Pedro Nolasco, Pereira Leite, mas não está os
e não havendo numero sufficiente se espere mais meia dos outros peticionarios. Ora, V. Ex. vê que sem lermos
hora, V. Ex. leva sua tolerancia a esperar até ás 11 horas, esses requerimentos, não podemos avaliar os motivos que
e muitos senadores, certos que só depois das 11 horas se tiverão os peticionarios para

recorrerem á assembléa

faz a chamadas só aqui comparecem depois dessa hora, e geral, portanto julgava indispensavel que V. Ex. mandasse
muitas vezes depois de V. Ex. ter declarado que não póde unir a esta resolução os outros requerimentos, para se
haver sessão.

poder tomal-os mal-os em consideração, salvo si algum

Disse-se que o senador não era feito para o nobre senador está em estado de poder informar-nos.
regimento, e sim o regimento para o senador. Sem duvida

Desde já declaro ao senado que estou disposto a

alguma, mas sobretudo o que é verdade é que o regimento votar pela dispensa requerida pelo primeiro peticionario; é
deve ser feito para os senadores. Ora, quem é que, ainda um Brasileiro natural da provincia de Matto Grosso,

mesmo morando fóra da cidade, não póde em 4 horas adoeceu na côrte, foi para a sua província, onde achou-se
preparar-se e chegar aqui em tempo? A passar esta melhor, e, voltando para matricular-se, demorou-se mais
alteração para que a sessão se abra ás 11 horas, terá o tempo do que pensava, porque, como sabemos, essa
senador de sahir da sessão sempre ás 3 horas; morando viagem é muito longa e difficultosa; de maneira que só
fóra da cidade terá de chegar á casa as 4 horas; precisa chegou aqui depois de encerradas as matriculas. Desejava
de uma hora para descançar; e note o nobre senador pois ler tambem os outros requerimentos para poder
auctor da emenda que no tempo de inverno 5 horas da deduzir as informações que deduzi a respeito desse
tarde já é noite, a que horas vem pois o senador a jantar? peticionario de que acabo de fallar.
que desarrranjos não causará essa demora á sua familia?

O SR. JOBIM: – Não sei que mais informações se

é um transtorno em seus habitos e um desarranjo para sua péde dar ao nobre senador do que as razões que allega
familia, e isto sem conveniencia alguma.
Ora, senhores, quem dorme á meia noite até ás 6

esse alumno.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não é

horas tem dormido sufficientemente, e das 6 até ás 10 desse, é dos outros.
pode-se fazer muita cousa; portanto não vejo razão para
que alteremos aquillo que existe ha 30 e tantos annos.

O SR. JOBIM: – A respeito dos outros nada sei mas
este allega em seu requerimento que, por alguns

Creio que ninguem dorme mais de seis horas (um transtornos que soffrêra em sua viagem, apresentara-se á

senador dá um aparte); recordo-me de ter lido uma matricula tres ou quatro dias depois dec encerrada.
maxima da escola de Salerno: «Sex dormire satis est
juveni senique, septem viri pigro,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sobre
esse não tenho duvida nenhuma, porque não só fez
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requerimento

circumstancias

em

expondo
que

se

minuciosamente
achou,

como

as

ajuntou

Sr. ministro da marinha, cuja capacidade e
habilitações

eu

e

todo

o

senado

com

prazer

documentos que provam isso que affirma. Mas emquanto

reconhecemos; não porque o Sr. ministro effectivo viesse

aos outros não vejo informação alguma.

dar mais luz á discussão de uma materia, cujo

V. Ex., Sr. presidente, por fim ha de ser obrigado a

conhecimento e apreciação muito devem interessar ao

propôr de sua propria cadeira algum projecto de que

senado e ao paiz, mas unicamente pelos motivos que o

acabe com estas petições; isto deve ser entregue ao

privam de honrar-nos nesta casa. E' para lamentar com

poder executivo; o poder executivo que avalie a justiça

effeito que taes motivos se dessem, e que levassem o

dessas petições, e porconsequencia seja responsavel

nobre ministro a deixar de comparecer, fazendo debaixo

pelas decisões que der.

deste ponto de vista uma falta que não póde deixar de ser

O SR. PRESIDENTE: – Isto foi o que veiu da
camara dos deputados.

por todos lamentada.
Sr. presidente; sempre que tomo a liberdade de

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu

me interessar no debate dos negocios que dizem respeito

julgava, portanto, que se devia adiar esta discussão e

ao nosso exercito, eu parto de um principio que domina

pedir os documentos. Em todo o caso peço a V. Ex. que

como idéa fixa o meu espirito: é elle que nós não temos

proponha a votação por partes, fazendo distincção do

exercito. Esta proposição póde ser tida como muito

estudante cujo requerimento está presente.

exagerada, póde ser recebida mesmo com um viso de

Eu sei que algumas vezes são taes resoluções

incredulidade pelos homens professionaes e practicos, e

tomadas, não sobre requerimentos, mas por meio de

póde tambem não ser acreditada por aquelles, que se

emendas apresentadas pelos membros das camaras;

acham inteiramente alheios ao que se passa no

desejo porém que se nos diga isso mesmo, porque minha

concernente ás instituições militares; mas para mim tenho

opinião é que, quando qualquer membro das camaras faz

como certo que nós não temos exercito.

uma emenda dessa natureza, é porque tem documentos

Si porventura se poder dar o nome de exercito a

sufficientes para provar aquillo que allega; isto para mim é

um grupo de corpos mais ou menos organisados, mais ou

ponto decidido. Mas supponha o senado que houve

menos instruidos, mais ou menos moralisados, com mais

petições e que ellas ficaram lá por esquecimento; não é

ou menos ordem, e com mais ou menos unidade, eu direi

bom que ellas venham para o senado, afim de serem

que temos com effeito um exercito. Si porém as idéas

avaliadas, já que o nobre director da escola de medicina

sans de administração, o conhecimento das instituições

nem ao menos nos póde dizer si na realidade esses

militares, e as necessidades indeclinaveis do paiz exigem

estudantes têm frequentado a escola?

que tenhamos um exercito montado, segundo os

O SR. JOBIM: – São estudantes de direito.

preceitos que regulam as organisações militares nos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E'

paizes, que se vangloriam de ter exercitos, então me

mais uma razão para que nós tenhamos informações a

auctoriso a dizer que nós o não temos.

este respeito. Mas tambem fôra injusto, senhores, que

A razão desta enunciação está em que eu não

nós, sem conhecimento de causa, negassemos a licença

poderei dar o nome de exercito a um grupo de corpos

pedida. Que muito é que se demore a decisão de hoje

que, si se caracterisam por muita cousa boa, tambem se

para amanhan?

distinguem em alguma parte pela indisciplina, em parte

O SR. JOBIM: – A demora não é só de hoje para
amanhan.

pela immoralidade, em parte pela ignorancia, em parte
pela desorganisação, em parte porque são applicados a

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' de

fins diversos da instituição, sendo que, ao passo que o

hoje para amanhan neste sentido: hoje o Sr. 1º secretario

soldado serve á policia, o official exerce as funcções da

do senado officia ao Sr. 1º secretario da camara dos Srs.

delegacia policial; em parte porque não é possivel

deputados, e o Sr. 1º secretario daquella camara

conceber uma organisação possivel e sujeita á desejada

responde amanhan que não houve petições, que não ha

mobilidade, quando se contam tantos corpos fixos; em

documentos, que a decisão se tomou por meio de

parte, finalmente, porque o exercito não tem sido honrado

emenda, e está acabado.

pela protecção e solicitude dos poderes supremos tanto

Enfim, não me animo a apresentar nenhum
requerimento.

quanto deveria sel-o.
Releva, porém, fazer bem sensivel o sentido em

Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se

que assim me enuncio. A responsabilidade da situação

a materia sufficientemente discutida, e a proposição

não cabe ao nobre actual ministro da guerra: ella é o

passa para a 3ª discussão.

resultado necessario de muitas causas accumuladas, de
muitos descuidos, de muitas imprudencias, de muita falta

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

de consideração pelas nossas cousas militares. Tanto
póde responder hoje o honrado ministro por esse estado

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

deploravel da quadra em que vivemos, como poderá
responder qualquer de seus antecessores. Os ministerios
seus

succedem se, as vistas de um desapparecem, ou se

paragraphos da proposta do poder executivo fixando as

Continúa

a

discussão

do

art.

1º

e

modificam, ou se contrariam mesmo muitas vezes pelo

forças de terra para o anno financeiro de 1859 – 1860.

systema de outro, e daqui vem a impossibilidade de

O SR. MIRANDA: – Eu não desejava ver concluirse a discussão da fixação das forças de terra sem

poder-se accudir com regularidade, acerto e sufficiencia
ás diversas exigencias do serviço militar.

offerecer a consideração do senado e do nobre ministro

Não obstante as considerações que acabo de

interino da guerra algumas ligeiras considerações, que

fazer, forçoso é tambem dizer-se que a actualidade se

muito se prendem aos altos interesses do exercito. Sinto

resente

sobremaneira que não esteja presente o illustre Sr.

administrativo

ministro effectivo, não porque elle não se ache muito bem

adoptadas

substituido pelo honrado

em

boa
do

parte

dos

ministerio.

effeitos
Muitas

do

systema

das

medidas
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pelo governo relativamente ás importantes questões que o longo periodo de mais de 35 annos. A tarefa seria por
nos occupam não podem merecer a minha acquiescencia: demais longa, e nada offereceria digno de invejar-se, a não
ellas estão longe de poderem concorrer para a felicidade ser a constante dedicação com que elle sempre se portára,
do exercito, e systematico desenvolvimento dos negocios ainda nos momentos de maior infortunio!
da repartição da guerra.

As ligeiras apreciações que faço tendem apenas a

Si o tempo e os estreitos limites da discussão me pôr em relevo o abandono em que se acham muitas das
derem logar, eu procurarei tomar na consideração que fôr nossas cousas militares, o estado lamentavel de outras, e
possivel alguns dos pontos que se prendem ás nossas a necessidade indeclinavel de olharmos para o exercito.
instituições militares, e os apreciarei com a indispensavel

Uma voz constante se fez sempre ouvir em favor

imparcialidade, quer respeitem ao passado, quer ao das instituições militares do Brasil, desde a época de 1850.
presente. Assim como o illustrado ministro me não offende Essa voz poderosa e eminentemente nacional foi e tem
por pensar e administrar por diverso modo do que eu faria, sido a do monarcha, todas as vezes que se tem dignado
tambem não poderei incorrer em culpa alguma por ter a de presidir á abertura de nossos trabalhos.
infelicidade de não pensar, a alguns respeitos, com S. Ex.

As differentes fallas do throno são os documentos

Desde a gloriosa epoca da independencia, Sr. mais authenticos e concludentes pelos quaes se póde bem
presidente, que o exercito tinha direito a ser melhor apreciar a situação do exercito. Ellas evidenciarão, que, si
considerado, para poder ser collocado no pé a que o alguma cousa se têm feito desde os primeiros dias de
chamam os altos destinos do Imperio.

nossa regeneração, e si algum melhoramento temos tido, é

Considerada a sua historia como dividida em tudo tão pouco em relação ás necessidades que se
diversos periodos, nós o veremos abandonado, e quasi sentiam no ponto da partida, que talvez não valesse a
mesmo perseguido em muitas épocas, luctando com pena de mencionar-se.
innumeras contrariedades para conquistar uma ou outra
vantagem a que tinha incontestavel direito.

Manuel Felizardo e marquez de Caxias.

Ao passo que o sentimento publico parecia animalo,

procurando

escudal-o

de

garantias

O SR. D. MANUEL: – E' censura tambem aos Srs.

e

O SR. MIRANDA: – Eu sou nestas materias

legitimos imparcial. A minha idéa fixa é o exercito. Si acontecer que

interesses que lhe assegurassem a sorte, e com ella a no decurso de minhas argumentações eu possa discordar
gloria e a prosperidade do Imperio, uma fatalidade da opinião ou dos actos desses dois illustres ex-ministros,
inconcebivel o ia acolher em sua marcha lenta e timida, hei de expôr os meus pensamentos com a mesma
fazendo frustrar as mais bem concebidas esperanças.

imparcialidade e independencia com que os elogio. Elles

De 1822 a 1830 o exercito avançou vacillante, são bastante cavalheiros e tolerantes para se poderem
entrando em vias de organisação. Leis foram promulgadas affligir com as minhas observações, quando sabem que
com o fim de melhorar a sua sorte. Appareceram logo em sou o primeiro a admirar os seus serviços fazendo-lhes a
dezembro de 1822 instrucções para as promoções; devida justiça. Póde não ser possivel que estejamos de
organisaram-se os corpos de primeira e segunda linha, accôrdo em tudo, e póde mesmo succeder que a respeito
embora fossem tardios os effeitos dessa organisação; de alguns actos seus eu me ache em perfeito engano, por
destituiu-se o meio soldo; regularam-se os soldos, etapes, serem elles fundados em mui boas razões.
etc.

O SR. D. MANUEL: – Elles que respondam.
Uma mais notavel coincidencia se dá, comparadas

O SR. MIRANDA: – Não necessitam disso, nem os

as nossas cousas de 1829 com as de 1857 a 1858. combato, nem os vou aggredir. Permitta o nobre senador
Naquella época só 34 dos 54 corpos que então existiam que tome o fio do meu discurso.
tiveram a diminuição de mais de 2,200 praças, proveniente

Como dizia, Sr. presidente, são as fallas do throno o

de baixas, deserções, mortes, etc. O relatorio do nobre mais fiel thermometro, pelo qual bem poderemos avaliar o
ministro da guerra nos dá conta de uma perda de 2,700 estado das nossas cousas militares. Eu vou ter a
praças em relação a todo o exercito.

satisfação de as lêr, a discussão ganhará com isso.

Uma calamitosa época houve em que, para
infelicidade

do

exercito,

era

elle

considerado

O primeiro discurso do throno, que se occupou das

uma cousas do nosso exercito, foi o de 1830, si bem me

infelicidade para o paiz. Eu correrei o véo sobre as faltas e recordo. Disse-se nelle: «O exercito e marinha não podem
imprudencias desse tempo.

deixar de merecer tambem a vossa attenção; aquelle

Dado o primeiro passo para a reacção, os seus carece de uma organisação vigorosa e regular; esta requer
effeitos começaram a se fazer sentir. Então o throno fez algumas reformas indispensaveis. A situação geographica
honrosa menção do exercito, e seus serviços começaram do Imperio aconselha, como prudente e necessario, a
a ser premiados com promoções, graduações honorificas, conservação de força tanto de mar, como de terra.»
e distincções. A sorte dos filhos dos officiaes começou a
ser considerada.

O de 1834 contém o seguinte: «A regencia não
póde tambem deixar de chamar a attenção da assembléa

De 1840 a 1850 algumas medidas importantes geral sobre a necessidade de conservar sufficiente força
fizeram lembrada a existencia do exercito. A creação do de terra e mar, para repellir qualquer aggressão.»
quadro, a organisação das pagadorias militares, a creação

A falla de 1836 disse: «O exercito exige ser de novo

de um asylo de invalidos, e algumas outras pequenas organisado, removendo-se os obstaculos que se oppõem á
providencias

apparecem

nas

paginas

das

nossas conservação da disciplina, que lhe dá importancia e vida.»

collecções de leis.
Nestes

ultimos

annos

melhoramentos

mais

sensiveis se deram: a gloria da situação pertence
inquestionavelmente aos Srs. Souza e Mello e Caxias.
Senhores, eu não pretendo esboçar a historia das
infelicidades ou da boa fortuna do nosso exercito durante
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A de 1838 disse: «O exercito e a marinha têm tão serias e tão graves? Tem o corpo legislativo

prestado relevantes serviços á ordem e a liberdade, e correspondido ao patriotico appello que lhe ha o throno por
maiores poderão prestar si os organisardes com a força e tantas vezes feito?
com a disciplina que exige o seu nobre destino.»

Ainda ahi existem por satisfazer e consultar a maior

A de 1839 disse: «…um systema de instrucção parte das necessidades que começaram a pesar sobre o
publica que habilite devidamente a mocidade para os exercito desde a época de nossa regeneração.
importantes cargos, tanto na ordem civil, como na militar.»

Não havia então uma lei de recrutamento que

A de 1841 disse: «Espero que tomareis tambem em satisfizesse as grandes necessidades do serviço; não
consideração a sorte dos meus fieis subditos, que no haviam leis penaes, cuja confecção fôra tantas vezes
exercito e armada consagram suas vidas á defesa do recommendada; o exercito não tinha uma organisação
Estado.»

conveniente e regular; os militares não tinham um

A de 1847 disse: «Cada dia se torna mais imperiosa montepio; as repartições, começando pelas mais elevadas,
a necessidade de providenciar sobre o recrutamento.»
A

de

1848

disse:

«Recommendo

á

não tinham estatutos nem regulamentos; o supremo

vossa tribunal de justiça reunia em si attribuições dos poderes

consideração o exame das leis que regulam as promoções legislativo

e

para o exercito e armada, e a maneira de fazer-se o desmantelados;
recrutamento.»

judiciario;
nossas

os

arsenaes

fortalezas

e

achavam-se
fortificações

começavam a deteriorar-se; as differentes armas não

A de 1850 disse: «Chamo a vossa attenção sobre a tinham a devida instrucção apropriada e conveniente da
necessidade de providencias que habilitem o governo a tactica militar.
augmentar a força do exercito e marinha, e lhes dêm
organisação mais regular e vigorosa.»

Será hoje muito melhor o nosso estado, senhores?
Ninguem o dirá! Os melhoramentos e reformas que temos

A de 1851 disse: «Leis que melhor consultem o usufruido,

obscurecem-se

á

par

das

gravissimas

destino do exercito e marinha, são urgentes necessidades necessidades que pesam sobre o exercito!
do presente e do futuro.»

Hoje, como então, não possuimos uma boa lei de

A de 1853 disse: «Os meus ministros indicar-vos- recrutamento, base de todo o systema e organisação
hão

nos

seus

relatorios

as

medidas

que

julgam militar; hoje, como então, conserva-se sem a devida e

indispensaveis para melhorar a organisação do exercito e indispensavel organisação o nosso primeiro tribunal militar,
armada, assim como as que reclamam o bem estar destes onde se acolhem as primeiras illustrações do nosso
leaes subditos do Estado e a segurança do futuro de suas exercito; não temos leis penaes; não temos uma boa
familias.»

organisação no exercito; as suas forças se distrahem para

A de 1855 disse: «Recommendo-vos os projectos serviços alheios de sua instituição; os seus officiaes
que pendem de vossa deliberação, concernentes á occupam-se em exercer cargos de policia; os seus corpos
creação de um concelho naval e á promoção dos officiaes em parte se conservam fixos, contra os interesses da
da armada, bem como as medidas indispensaveis para disciplina e do serviço; os nossos bravos não têm um
melhorar a organisação do exercito.»

monte-pio; a tactica elementar porque elles se dirigem é

A de 1856 disse: «O exercito e a armada reclamam um protesto de vergonha em as nossas instituições;
ainda de vossa sabedoria as medidas que em outra carecem de reforma a secretaria de estado, o quarteloccasião vos recommendei.»

mestre general, os commandos das armas, as pagadorias,

A do anno passado disse: «O exercito e armada os arsenaes; as nossas fortificações desapparecem; um
carecem de medidas que melhorem a sua disciplina, e de horror de contos de réis se consomem sem notavel
uma legislação criminal e de processo que afiance mais a melhoramento para o exercito; a lei de promoções, que
certeza da prompta punição e a justiça do julgamento.

tanto promettia de sua fiel observancia, recebe uma

«Chamo tambem a vossa attenção para o projecto execução sophistica e illusoria; o principio do merecimento
de lei concernente á promoção dos officiaes da armada, e se acha por tal modo interpretado, ou violentado, que

que pende de vossa approvação, bem como para a póde-se afoutamente dizer que tem elle desapparecido das
necessidade de modificar, segundo fôr mais conveniente, nossas promoções.
as disposições que regulam o recrutamento.»

O SR. D. MANUEL: – A quem toca; elles que

Emfim, a do corrente anno disse: «O onus do respondam.
serviço militar exige que se reforme convenientemente o
actual systema de recrutamento.

O SR. MIRANDA: – Elles executaram fielmente a lei
de promoções. Esse celebre decreto de 29 de julho é que,

«Uma boa lei de promoções continúa a ser uma das a pretexto de equilibrar, ou conciliar os dois principios
necessidades da marinha e guerra.»

reguladores das promoções, transtorna por tal modo o do

Já se vê pois que, desde que o throno pela primeira merecimento, que o póde fazer desapparecer das escalas
vez se occupou com os negocios do exercito até a das promoções.
presente data tem constantemente lembrado que se tracte

O SR. D. MANUEL: – Até ahi houve muita justiça.

de uma lei de recrutamento; que se olhe para o estado da

O SR. MIRANDA: – Esses a quem o nobre senador

disciplina, instrucção e organisação das forças militares; se refere fizeram muito. Si algum delles se tivesse achado
que se cuide de melhorar a sorte de todos os militares, no

ministerio

por

occasião

da

organisação

bem como de augmentar a força do exercito; que se dispendiosissima de um exercito de observação, este não
considere a necessidade de uma legislação criminal, e de se arriscaria a entrar em combate sem a devida instrucção
processo, etc.
Que se ha feito, Sr. presidente, no sentido das
prescripções que ficam mencionadas? Tem o governo
prestado a devida consideração á recommendações

elementar.

(O Sr. D. Manuel dá um aparte.)
A um desses se deve a lembrança de fazer alguma
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cousa nesse sentido, bem como a deliberação de algum porque, nenhum commandante quer desfazer-se da sua
effectivo melhoramento introduzir.

melhor gente…

Os nossos corpos, senhores, não se acham em
melhor estado pelo que respeita á disciplina, á instrucção e

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. MIRANDA: – …si se tem de lamentar esse

á moralidade. Quando assim fallo, espero que se não acto de insubordinação da parte dessas desgraçadas
conclua que pretendo ferir a generalidade delles. Sei fazer praças, é ainda mais para lamentar que ellas podessem ter
justiça a muitos, mas não posso deixar de desvendar toda invocado

como

causa

justificativa

de

seu

triste

a verdade acerca de outros. E' bem possivel que se diga procedimento essa falta de auxilio com que deveriam
que practico um acto inconveniente; não importa, devemos contar…
ao paiz toda a verdade e lealdade; cumpre que se saiba

O SR. D. MANUEL: – Causa justificativa?

tudo. Um esforço, a deliberação constante de fazer alguma

O SR. MIRANDA: – …para o transporte de suas

cousa, podem rapidamente concorrer para melhorar a mulheres e de seus filhos.
sorte de nossas instituições militares.

O SR. D. MANUEL: – Tem causa justificativa uma

Não foi debalde que pedi em dias de agosto do insubordinação?
anno passado que o senado me fizesse a graça de exigir

O SR. MIRANDA: – Não disse isso, Sr. senador.

do Sr. ministro da guerra a remessa dos differentes

O SR. D. MANUEL: – Não disse causa justificativa?

relatorios das inspecções militares pertencentes aos annos

O SR. MIRANDA: – Não me comprehendeu.

de 1855, 1856 e subsequentes. Essas inspecções, devidas

O SR. D. MANUEL: – Então explique-se.

á lembrança de um nobre ex-ministro, o Sr. Manuel

O SR. MIRANDA: – Eu disse que, si era para

Felizardo, são o recurso mais proficuo que se póde lamentar o acto de insubordinação practicado por essas
empregar para bem avaliar-se o gráo de instrucção, desgraçadas praças, não era menos para lamentar
disciplina e moralidade dos corpos, e alguma cousa em tambem a falta havida da parte da administração em não
verdade ellas têm produzido. Succedeu porém que, apezar concorrer com os meios convenientes para o transporte de
da insistencia com que eu havia solicitado taes relatorios, e suas mulheres e filhos, falta que foi a causa dessa
da reconhecida conveniencia de se fazer uso delles, só insubordinação, facto com que a pretenderam justificar.
nos fossem remettidos uns dez, de modo que não me foi

O SR. D. MANUEL: – Agora vai melhor!

possivel fazer um estudo minucioso e serio sobre tão

O SR. MIRANDA: – Ora, pensará com seriedade o

importante assumpto.

nobre senador que eu seja homem capaz de justificar uma

O SR. D. MANUEL: – Mas o nobre senador está insubordinação?
habilitado, para que informações?

Eu não digo que a causa fôsse justificativa; digo

O SR. MIRANDA: – Não obstante, Sr. presidente, sim, que esses soldados a teriam tido como justificativa.
não ter eu sido habilitado devidamente por parte do Obrigados a marcharem, deixando suas mulheres e seus
governo para entrar hoje nesta questão mais bem filhos, entenderam sem duvida que era isso um sacrificio
esclarecidamente, posso todavia dizer alguma cousa a que a auctoridade não devia exigir delles. Então, levados
respeito do estado da moralidade, da instrucção de muitos pela consideração do abandono em que se suppunham
dos nossos corpos. Para satisfazer a curiosidade do nobre achar, se illudiriam a ponto de chegarem a desconhecer os
senador pelo Rio Grande do Norte, principiarei por citar-lhe deveres

da

disciplina.

A

causa

de

similhante

esse facto, de que nos deram noticia os periodicos do dia desconhecimento do dever, o motivo occasional de
10, occorrido com o destacamento que de Santos tinha de similhante infelicidade, foi o procedimento de quem quer
seguir para a colonia militar do Tieté.

que fôsse, que não cumprira suas obrigações.

Sabe o publico, si é que o nobre ministro da guerra
interino não está habilitado para nos contestar a verdade
dessa

noticia

que

os

jornaes

publicaram,

que

O SR. D. MANUEL: – Ora, é boa!
O SR. MIRANDA: – Interesso-me muito pela

o disciplina e pelo bem do exercito, para que possa

destacamento que devia partir para a colonia militar do auctorisar, ou favorecer actos, ou palavras, que conduzam

Tieté insubordinou-se, practicando actos menos conformes á insubordinação ou á anarchia. Bem depressa ver-me-ha
á dignidade e á disciplina militar, levando, segundo se diz, o nobre senador, acceitando toda a responsabilidade das
sua insubordinação a tal ponto que até terra de sacrificar o argumentações do honrado senador pelo Rio de Janeiro
seu proprio commandante, a não se haverem dado em em referencia a algumas expressões do nobre ministro da
tempo as convenientes providencias. Sabe-se mais que a guerra, stigmatizal-as como inconvenientes e favoraveis a
causa

unica

e

essencial

deste

procedimento

tão pensamentos anarchicos.

desagradavel e reprehensivel foi não se querer fornecer,

O SR. D. MANUEL: – Nesse terreno está mal.

ou antes não se haver prevenido com a devida

O SR MIRANDA: – Não ha de ser V. Ex. o juiz,

antecedencia sobre os meios necessarios para que essa porém sim o senado.
desgraçada gente podesse tambem transportar suas
mulheres e seus filhos.
O SR. D. MANUEL: – Isso diz a folha.

O soldado deve ser obediente e cégo respeitador
da ordem e da disciplina, mas ao governo incumbe não lhe
faltar com a protecção que lhe deve, e neste caso cumpria

O SR. MIRANDA: – Si porventura é para lamentar o que a protecção se estendesse ás familias, unico
facto da insubordinação, devido á falta de prevenção e de patrimonio que esses infelizes possuiam.
medidas apropriadas, que tão necessarias se fazem,

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. sabe disso com

quando se têm de remetter para os differentes pontos do certeza?
paiz os necessarios destacamentos, compostos na maior
parte da peior gente dos corpos,
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O SR. MIRANDA: – O nobre ministro acaba de de algumas das guardas ao quartel a levar uma parte, ou a

manifestar que não se acha habilitado para contestar o algum outro acto de serviço.
facto, que, narrado nos jornaes desta côrte, ainda não foi
desmentido. E' quanto me basta.

«O soldado da 2ª companhia… destacado na
povoação de… a duas leguas da capital, tendo sido

Deixando, porém, este ponto, tenho de occupar a mandado receber o soldo para o destacamento, foi preso á
attenção do senado com alguma cousa de official e ordem do bacharel chefe de policia, por vir armado, não
positivo, e creio que V. Ex. não poderá ter a coragem de obstante a qualidade da diligencia, que era nada menos
lhe recusar a sua fé. Vai V. Ex. ouvir a historia do estado que conduzir dinheiro. »
da administração de um corpo que se acha por ahi em

«Para completivo do dominio estranho no corpo,

algum desses pontos do paiz. Não indicarei nem provincia, estenderam-se as exageradas pretenções da policia a
nem corpo, nem nome de pessoa alguma; referirei o facto querer que os officiaes de ronda de vizita lhe dêm parte
e a data, e quem quizer que o commente como lhe diaria do serviço da vespera. Que na posse de todos estes
parecer, porque não tenho em vista chamar o desfavor abusos o exigisse, não é de estranhar; mas sim que fôsse
publico sobre quem quer que seja; não tenho interesse de satisfeita, como foi em tão disparatada exigencia. »
comprometter ninguem. Minhas vistas e meu interesse são

«Não tem instrucção, não tem disciplina, não tem

todos a bem da classe militar; e procurarei conseguir este escripturação, não tem contas fidedignas!
«O commandante… não é o predestinado no corpo

meu fim, sem que desaire a minha palavra com qualquer
circumstancia menos conveniente.

para no corpo restabelecer o que falta. »
«E' probo, e bem intencionado. »

Em uma inspecção feita nos fins do anno de 1856
se diz o seguinte: (lê.)

«Assigna de cruz todos os documentos e papeis.

«1ª Falta-lhe toda a contabilidade.

«E' irresoluto e medroso, a ponto de suspender os

«Nunca existiram administrações de rancho e castigos. »
forragens.

«O major fazia e desfazia, creava e derogava,

«Os dinheiros eram recebidos, e, como si de um ordenava e negava pagamentos; tudo fazia sem o chefe
monte corressem, dispendidos sem a menor fiscalização.

saber. »

«Os documentos justificativos de um mappa de
despesas são outras tantas provas negativas.

«O agente… empregou os soldos das diversas
caixas em despesas estranhas ás suas especialidades, o

«O pessoal não é mais lisongeiro: o corpo não tem que introduziu nas contas a maior confusão, por não poder
instrucção alguma e menos disciplina.

apparecer legalmente. »

«Os soldados acham-se em geral desmoralisados.

«O agente, apertado pela prestação das contas,

Abandonados a si proprios, foram-se habituando á declarou que, tendo dado ao major certos documentos de
relaxação, pernoitando muitos fóra e sem licença.

compras de objectos alheios ás especialidades, se

«Foram-se tornando presa da policia: mettidos por apoderára o mesmo desses documentos e os queimára,
ella na cadêa, ahi jaziam por não serem reclamados.

impossibilitando por essa fórma, não só a final liquidação,

«Muitas vezes sahiam para serem chibatados, mas tambem o seu embolso. Que tendo organisado o seu
menos por faltas de quartel, do que por delictos ignorados mappa do rancho de abril com um saldo maior de 200$,
ou não verificados no corpo.

entregára tambem para a conferencia o borrão ao major, o

«Ha soldados castigados por tudo, e, póde-se dizer, qual, apossando-se egualmente deste, mandára pelo
por todos, porque de toda a parte se lhe se lhe promoviam quartel-mestre confeccionar outro mappa, em que fizeram
castigos.

desapparecer o saldo, substituindo-o por um deficit de

«Sómente de 2 de fevereiro de 1854 a 24 de agosto vinte e cinco mil e tantos réis. »
de 1855 contei 52 homens chibatados, mais de um terço
do seu effectivo, em que entram cadetes, afóra o que não do

«O commandante, confessando-se sciente do plano
major

de

falsificar

mappas

para

cobrir

deficit;

ha escripto. Neste furor de chibatar por ordens, partes e concordando em desfalcar as suas caixas para sanar

queixas, a torto e a direito, e sem mais exames, teve logar alheias faltas; coadjuvando sem sentir-se os fieis do major,
a seguinte clamorosa arbitrariedade, reprovada por um deu a medida mais justa de sua incapacidade. »
«Nas duas companhias de infantaria, o uniforme, de

tribunal:

«O soldado da 1ª companhia… servindo de guarda desbotado e remendado, já não tem feitio nem côr. Com
a dois galés, deixou-os fugir em 7 de setembro de 1854.

fardeta e calças brancas, pois não ha uma só calça azul,

«Foi preso e castigado com 400 chibatadas, dizem fazem o serviço em todo o rigor do inverno, e sem capotes.
no corpo que á exigencia da policia, por serem presos da Comprando a pouca roupa que têm com o seu exiguo
justiça, e depois ainda submettido a concelho de guerra e soldo, andam, póde-se dizer, completamente nús. »
«Na ultima revista apresentaram quasi todas as

condemnado nas penas do art. 23 dos de guerra.

«Ao concelho supremo militar e de justiça pareceu praças a sua roupa em trouxas. »
tão atroz o procedimento havido, que, apezar de ser um

«Os livros são cadernos irregulares, sem capas,

dos presos sentenciado a 20 annos de galés, reformou a sem formulas, mal asseiados, salvo dois, que são livros,
sentença, e condemnou o soldado a 6 mezes de prisão, mas irregularmente escriptos. »
com a declaração muito expressa de ser similhante

administração, o que é logico, por não haver administração

arbitrariedade a causa da reforma daquella.
«A's

praças

do

corpo

já

não

«Não ha livros pertencentes ao concelho de

é

permittido de especie alguma. »

apparecerem armadas, ainda em serviço, por se opporem

«São falsas todas as contas do corpo, menos a do

as ordens existentes a que assim andem, mesmo hospital. »

dirigindo-se

«Não é verdadeira a carga actual do corpo. »
«O corpo está hoje reduzido a duas companhias,
sendo um official e quatro subalternos. »
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«A companhia desde a sua creação nunca teve
polainas, bem como outros mais objectos de fardamento, e

O SR. MIRANDA: – E’ um corpo que não tem nome, até a data da primeira inspecção o commandante não
Sr. visconde.

sabia o que devia competir a cada uma praça.»

O SR. D. MANUEL: – Essa inspecção é de 1856,
note-se bem.

«Na segunda inspecção o commandante não se
havia apresentado de calça azul, dizendo que a traça lh’a

O SR. MIRANDA: – Vá fazendo as notas que havia roido, etc., etc.»
quizer, havemos de apreciar tudo. Qual é o interesse de V.

O SR. D. MANUEL: – De que anno é?

Ex.? não é o bem da classe militar?

O SR. MIRANDA: – De março de 1856.

O SR. D. MANUEL: – E' apreciar…

O SR. D. MANUEL: – Está bom.

O SR. MIRANDA: – Tambem é o meu; nisso não é
mais ministerial, nem mais opposicionista do que eu.

O SR. MIRANDA: – Não se impaciente, faça-me o
favor de ouvir. Eu não estou censurando o Sr. ministro da

O SR. D. MANUEL: – Nestas questões não ha guerra, nem disso me lembro, mas o farei si se não
ministerial, nem opposicionista.

tomarem as necessarias providencias para reprimir estes e

O SR. MIRANDA: – Estimo muito.

outros factos mais, de que tenho conhecimento. Foi para

Creio que não póde haver em paiz algum do mundo este fim que se crearam as inspecções; foi para este fim
que se preze de ter um exercito, nem mesmo na Russia, que exigi os relatorios.
um corpo em que a moral, a corrupção, a delapidação e a
indisciplina tenham chegado a um estado tão desgraçado!
Vou ler outro relatorio, respeito do qual tambem

O SR. D. MANUEL: – Como esses factos são de
1856, os amigos de V. Ex. que se defendam.
O SR. MIRANDA: – Não estou accusando pessoa

tenho a dizer que me esqueci do nome e do corpo, mas alguma, já disse.
posso afiançar que são dados officiaes os que cito.

Ha um corpo, onde se dava como gasta maior

O SR. D. MANUEL: – Depois diz-se que o Sr. quantidade de farinha, havendo em 3 ou 4 annos uma
ministro não toma providencias…
O

SR.

MIRANDA:

–

differença de cêrca de 7:000$ contra a caixa.
Elle

já

tem

estes

Comparado esse corpo com outro do mesmo logar,

esclarecimentos; o paiz é que não sabe desses factos, e é viu-se que todos os generos comprados o foram por maior
por isso que me incumbo de lh'os manifestar. Mas vamos a preço do que no outro, resultando só em dois annos o
um outro corpo, e um corpo que não é dos mais plebeus. prejuizo de cerca de 3:157$077.
(Lê):

Falta de zelo na administração.
«2ª Grande numero de espingardas arruinadas.»
«Soldados

acanhados

na

execução

Necessita de continuos exercicios para chegar ao

dos seu estado completo de perfeição.

movimentos, e com pouca firmeza na fórma.»

Quartel máo. A maior parte das praças dormia no

«Irregularidade nas fórmas e dimensões dos chão: as barras estavam inutilisadas por velhas e
objectos necessarios á limpeza e arranjo dos soldados; quebradas. Dava-se a falta de esteiras pedidas pelo
máo quartel.»
Agglomeração de seis companhias em um vasto
salão; não possuia as tarimbas pelo modelo determinado
pelo governo.
«Determinando-se que com as praças presentes se
guarnecessem duas peças e se fizesse exercicio de fogo,

commandante para dois semestres.
O SR. D. MANUEL: – Está curioso!
O SR. MIRANDA: – Taes são os factos que em
parte caracterisam na actualidade o nosso exercito.
O SR. MANUEL: – Os pedestres... coitados!
O SR. MIRANDA: – Não são pedestres, é corpo

apenas se apresentou o capitão, pois que os demais mais aristocratico. Agora vou ter a inspecção de um corpo
officiaes se acham distribuidos, em differentes destinos da côrte, e note-se que este relatorio é já de 1857.
fóra do corpo, ou mesmo da guarnição, de que não

O SR. D. MANUEL: – Venha mais isto.

poderão ser dispensados.»

O SR. MIRANDA: – (Lê.)

«Pouca

aptidão

dos

soldados

por

falta

de

exercicio.»

«5ª

Contas

de

rancho

e

fardamentos

O SR. D. MANUEL: – De que anno é isso?

«Não se encontraram 300 armas boas.»

O SR. MIRANDA: – De fins de 1856.

«Faltaram

O SR. D. MANUEL: – Está bom.
pedestres. (Lê).
estava

absolutamente

cantis,

bornaes

e

marmitas.»

O SR. MIRANDA: – Passarei a outro: é um corpo de
«Não

mal

organizadas.»

«Não tinham um só destes objectos no dia da
revista.»

uniformisado,

começando

pelo

«Durante a inspecção, receberam armamento,

commandante, que se apresentou de sobrecasaca azul fardamento e equipamento, mas ficou faltando grande
sem a côr distinctiva da companhia, com luvas de côr quantidade de cantis e marmitas.»
parda e a espada sem fiel.»

«Não se póde conceder como um corpo, que tem

«O bonet do ajudante tinha uma tira de casimira uma administração zelosa e o seu equipamento bem
amarella em logar de galão, e a espada sem fiel.»

arrecadado e tractado, sem ter sahido da côrte para

«Os soldados em geral não tinham polainas. Os marcha e embarques, descarregue, por consumo 1,182
botões das presilhas das cartucheiras e escovinhas marmitas, 1,102 bornaes e 879 cantis.»
estavam fóra de seus logares.»
«Fardamentos

rotos

«Artigos ainda em estado de prestarem muito
ou

remendados,

tendo serviços, e até inteiramente novos, atirados a um canto.»

sómente quatro ou cinco fardetas novas.»
«O correame muito arruinado, sem asseio e sem,
brilho.»
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«Estes

porém

não

se

mencionam,

porque

acabaram o tempo de sua duração.»
O SR. D. MANUEL: – Não tem fim.

O SR. MIRANDA: – Entendo com elle que não só
as palavras que se acham consignadas no relatorio em
relação ao objecto a que se referiu o nobre senador pelo

O SR. MIRANDA: – Quando não acabe hoje, Rio de Janeiro, mas quasi tudo quanto disse o nobre
continuarei amanhan. O conhecimento de factos que ministro
respeitem ao nosso exercito deve sempre ser agradavel.

referencia

ao

recrutamento,

é,

sinão

anarchico, pelo menos altamente inconveniente.

O SR. D. MANUEL: – Accusando-se com marmitas,
com calças roidas pelas traças.

em

O SR. D. MANUEL: – Já se respondeu a isso
cabalmente.

O SR. MIRANDA: – E V. Ex. já se occupou aqui

O SR. MIRANDA: – Quem é que respondeu?

com a historia de uns palitos fabricados não sei por que

O SR. D. MANUEL: – O Sr. ministro e eu.

presidente de provincia. Creio que estes objectos têm mais

O SR. MIRANDA: – Ora! respondeu!

importancia e interesse do que a tal questão de palitos V.

O SR. D. MANUEL: – Ah!

Ex. está com effeito dando boas provas da consideração

O SR. MIRANDA: – Assim ha de V. Ex. responder a

em que tem a infeliz classe militar! Assumptos tão graves, tudo.
e que tanto interessam ao bem-estar e á disciplina do

O SR. D. MANUEL: – Não respondo com A,

exercito merecem porventura ser por V. Ex. acolhidos com respondo com B.
reflexões que tanto tendem á ridicularisal-os?

O SR. MIRANDA: – Principalmente se responder

O SR. D. MANUEL: – O que eu digo é que V. Ex. com B.
não precisava fazer toda essa leitura, bastava resumir.

O SR. D. MANUEL: – Para isso não é necessario

O SR. MIRANDA: – V. Ex. se incommoda com isso? grande conhecimento dos negocios militares; basta saber
O SR. D. MANUEL: – Não, senhor.
O SR. MIRANDA: – O senado me honra com a sua
benevola attenção. E’ quanto basta.

portuguez e ter senso commum.
O SR. MIRANDA: – Não estou falando em inglez.
O SR. D. MANUEL: – Digo que basta saber

O SR. D. MANUEL: – E’ uma accusação que está analysar as palavras portuguezas.
fazendo aos seus amigos que estiveram no ministerio da

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

guerra.

O SR. MIRANDA: – Deixe-o fallar, Sr. presidente.

O SR. MIRANDA: – Ora, pelo amor de Deus! Não
eram commandantes de corpos! E demais a quem se deve

O SR. D. MANUEL: – Fallarei logo.
O SR. MIRANDA: – O nobre ministro da guerra

o conhecimento destas e outras tão deploraveis o effectivo, tractando do recrutamento em seu relatorio, disse
currencias? A um de meus amigos inquestionavelmente se as seguintes palavras, que fizeram objecto do reparo do
deve a instituição das inspecções militares, as quaes não illustre senador pelo Rio de Janeiro.
sei si merecem o applauso de V. Ex. E’ certo, porém, que o

«Tracta-se de gravar uma parte da sociedade em

nobre ministro da guerra está contente com ellas, e beneficio de outra, e de impôr áquella a sujeição de todos
approveita-se efficazmente dos esclarecimentos que ellas os trabalhos, privações e sacrificios, para garantir ao geral
ministram.

dos cidadãos as commodidades, a abundancia, a riqueza,

Elles, portanto, não são de cousa alguma culpados. a segurança e as mais vantagens da vida social.»
Além disso o ultimo sahiu do ministerio da guerra em

A estas expressões juntarei outras, que tornam

tempo em que não podia ter tomado as convenientes ainda mais transparente a imprudencia do enunciado.
providencias sobre todas as cousas, sendo certo que, Disse mais S. Ex.:
apezar de tudo, sua solicitude beneficiára muitos ramos do

«Quaesquer que sejam as leis que se façam, não

serviço. A’ quem está no ministerio ha mais de um anno é se poderá afiançar o seu infallivel resultado. A repugnancia
que compete ter tomado, e tomar as providencias que lhe da população á vida militar é tão pronunciada que a melhor
parecerem melhores.

lei do recrutamento, por mais bem concebida que seja, ha

Eu fallei ha bem poucos dias com um inspector de encontrar prevenções e resistencias. E é bem

militar, o qual me disse que acabava de fazer a inspecção justificada aquella repugnancia, pois nada ha que convide
de uma certa companhia, á qual se não dava fardamento a sujeição á dura vida de soldado.»
ha 5 annos! Ora, não é realmente por similhante meio que

O SR. D. MANUEL: – Leia para baixo.

chegaremos á ter um bom exercito!

O SR. MIRANDA: – Deixe-me primeiro expender o

Muito se doeu o nobre ministro interino da guerra meu pensamento.
com a opinião do meu illustre amigo senador pela provincia

Senhores, as palavras temerarias com que o nobre

do Rio de Janeiro, quando em uma das passadas sessões ministro da guerra annunciou a possibilidade da resistencia
disse que o nobre ministro effectivo da guerra em seu do paiz á uma lei de recrutamento qualquer que emanasse
relatorio se havia servido, em relação ao exercito, de do corpo legislativo, si não são anarchicos, si não tendem
palavras, no seu modo de entender, anarchicas.

a favorecer a anarchia, são pelo menos, como já disse,

Eu, Sr. presidente, tomo a responsabilidade desta altamente inconvenientes.
opinião do meu honrado amigo e a defenderei como

O SR. D. MANUEL: – Não apoiado dez vezes.

propria.

O SR. MIRANDA: – Sr. presidente, não ha nada

O

SR.

responsabilidade.

D.

MANUEL:

–

Aqui

não

ha
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O SR. MIRANDA: – «A lei, que fizerdes, diz o

liberdade. Aqueles que eu entedem que para mantêl-a ou relatorio,

póde

não

ser

logo

exequivel

pelas

conquistal-a é licito lançar mão de todos os recursos, preoccupações, ou sugestões ou pelos habitos populares
affrontando mesmo os maiores sacrificios, sustentam por em contrario; e si assim acontecer, não se poderá obter o
certo a causa mais nobre, a doutrina mais santa. Mas, pessoal para o exercito e então ficará a nação indefesa.»
pergunto eu ao nobre senador pelo Rio Grande do Norte,

Eu não concebo caso algum, senhores, em que a

no seio de sua familia, á sua mesa, em presença de seus nação possa ficar indefesa em quanto a cada um de nós
famulos e escravos, advogará a causa da liberdade, fará correr o dever de a defender com as armas. (Apoiados.)
sobresahir suas vantagens, tecerá elogios aos esforços

O SR. D. MANUEL: – Isso é que é fallar com
franqueza e lealdade.

que tenderem á conquistal-a, á disputal-a?
O SR. D. MANUEL: – Que comparação tão boa!

O SR. MIRANDA: – Franqueza propria do gabinete,

O SR. MIRANDA: – Sr. presidente, o direito de propria para os homens esclarecidos, propria para com ella
se discutir com o nobre senador pelo Rio Grande do Norte;

resistencia ás ordens illegaes é um direito sagrado...

O SR. D. MANUEL: – Bem se vê a má causa que mas não propria para com ella se fallar ás classes menos
favorecidas, e mais ignorantes da sociedade...

está defendendo.
O SR. MIRANDA: – ...é um direito consagrado em

O SR. FERREIRA PENNA: – Mas o relatorio é

nossas leis penaes; mas V. Ex. acharia prudente, dirigido á assembléa geral.
conveniente, que quem quer que seja, principalmente

O SR. MIRANDA: – E todo o paiz não o lê? Será o

collocado em posição social mais elevada, proclame, relatorio um segredo para as classes a quem me refiro? A
desenvolva, sustente o direito de resistencia ás ordens mesma tropa não o lerá?
illegaes perante classes menos illustradas, perante as

O SR. D. MANUEL: – Todos os annos dizemos isso

massas menos favorecidas da sociedade? Em taes na tribuna. Ora, pelo amor de Deos! outra cousa Sr.
circumstancias

não

seria

um

acto

arriscado,

uma Miranda, deixe-se disso, vá para diante.

imprudencia a sustentação desse direito, assim como seria

O SR. MIRANDA: – Vou andando apezar da má

imprudente a apologia do direito da liberdade no seio de vontade com que me ouve...
O SR. D. MANUEL: – Pelo contrario.

nossas familias?
O SR. VISCONDE DE URUGUAY: – Apoiado.

O SR. MIRANDA: – ...e do incommodo que lhe

O SR. MIRANDA: – A constituição, Sr. presidente, estou causando.
creio que não póde deixar de ser considerada como um

O SR. D. MANUEL: – A mim?

dos maiores beneficios de que goza o paiz; a ella devemos

O SR. MIRANDA: – A par da inconveniencia dessa

a nossa existencia politica, a paz, a prosperidade, a proposição consignada no artigo, com que me occupei, o
grandeza de que gozamos. Pois bem, ide explicar os nobre ministro da guerra expendeu as suas doutrinas
preceitos constitucionaes nos quarteis, diante da força sobre o recrutamento, e doutrinas que não podem deixar
armada; ensinai-lhe a apreciar a importancia dos direitos de suscitar um geral descontentamento, porque realmente
garantidos em o nosso pacto fundamental, e vereis si um se não concebe como possam ellas compadecer-se com a
tardio arrependimento não virá fazer-vos sentir todo o peso natureza e particularidades do nosso paiz.
S. Ex., recordando-se do seu projecto de 1844,

de vossa imprudencia!

pretende que toda a massa do paiz se divida em tres

O SR. D. MANUEL: – Ora é boa!

O SR. MIRANDA: – Quero com estas comparações partes: 1ª, a que constitue a grande massa recrutavel; 2ª,
mostrar, que assim como seria imprudente discutir sobre a a que constitue uma massa recrutavel conscripta no valor
liberdade no seio de nossas familias, aconselhar ás duplo da força do exercito; 3ª, a força do exercito.
massas o recurso ao direito de resistencia, fallar á tropa

O SR. D. MANUEL: – Isso não é para agora.

menos

O SR. MIRANDA: – S. Ex. entende que a massa

esclarecida

sobre

vantagens

e

garantias

constitucionaes; assim tambem é imprudente, perigoso e recrutavel conscripta no valor duplo do exercito deve ser

condemnavel dizer-se em uma peça official como esta, ao organisada e uniformisada militarmente tendo instrucção e
paiz e á tropa: «Vós carregais com todos os onus que disciplina como se fôsse 1ª linha, e sendo considerada

resultam

da

dura

vida

de

soldado!

Vós

estais como reserva, commandada por officiaes honorarios,

condemnados a soffrer para que nós gozemos! E’ bem seguramente daquella classe que S. Ex. teve a lembrança
justificavel a vossa repugnancia, a vossa resistencia!»
O SR. D. MANUEL: – Todos os dias se diz isso.

de crear, quer quando tractou de suas promoções de
graças, quer quando tractou de organisar suas escolas

O SR. MIRANDA: – ...vós sois necessarios para militares.

que nós nos sustentemos na alta posição politica em que

Assim, pois, S. Ex., ao passo que entende que não

nos achamos! Sois necessarios para que se mantenha a é possivel elevar hoje a força armada além de 16,000
fórma do governo que existe! Sois, emfim, necessarios homens, quando as exigencias do serviço aconselham a
para que vivamos na abundancia e no gozo de todas as sua elevação a muito maior numero, entende tambem que
felicidades!»

é possivel o recrutamento só para compôr um exercito de

Isso, senhores, é imprudente, é, sinão anarchico, 36,000 praças de reserva subordinadas e sujeitas á
altamente inconveniente; (apoiados e não apoiados) e tal disciplina militar.
inconveniencia ainda sóbe de ponto, si se considerar o
modo com que o Sr. ministro concluiu o topico do seu
relatorio a respeito do recrutamento.
O SR. D. MANUEL: – Que bonita demonstração!

E quer mais ainda, pois pretende que, além
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massa

recrutavel

de

reserva,

toda

a

mais ao nobre senador pelo Rio de Janeiro, quer na sessão de

população, que esteja no caso de ser conscripta, fique ante hontem, quer na de hontem disse pouco mais ou
tambem sujeita á uma organisação e disciplina.

menos o que havia dito o Sr. Coelho em seu relatorio, isto

S. Ex., tendo tambem em vistas as doutrinas que é, que a commissão hoje composta dos Srs. ajudante
hoje vogam em Portugal, quer egualmente adoptar para o general e dois adjunctos não é propriamente uma
paiz alguma cousa da lei de recrutamento portugueza, e commissão; que esses dois generaes foram dados ao
então propõe que os voluntarios sejam esemptos dos ajudante general para lhe servirem de auxiliares nos
castigos corporaes.

trabalhos preparatorios das escalas de promoções; que

Eu quizera que S. Ex., que assim sympathisára com porconsequencia não constituem elles tres reunidos uma
essa disposição da lei portugueza, adoptasse tambem commissão, tal quanto valia a outra commissão, isto é, a
della uma outra providencia, justamente aquella que extincta commissão, segundo a phrase do Sr. ministro da
substituiu a espada pela chibata. Assim seria mais guerra.
consequente.
O SR. D. MANUEL: – Não tractamos disso agora.

Quando, porém, continúa V. Ex., a reunião desses
auxiliares podesse importar hoje como que a mesma

O SR. MIRANDA: – Neste ponto está S. Ex. em commissão, em tal caso o governo não estaria inhibido de
contradicção com a doutrina da lei portugueza, por que ella a restabelecer, porquanto, achando-se dentro do prazo da
substituiu a espada pela chibata, e S. Ex. não só acaba auctorisação marcada para poder reformar a organisação
com a chibata, que existe apenas de facto, mas quer da creação do ajudante-general, era seu direito fazer
tambem acabar com a espada, tanto em relação á guarda desapparecer o que não fôsse conveniente, dando nova
nacional destacada, como em referencia á uma parte da natureza á entidade para cuja organisação havia sido
propria força de 1ª linha.
Passarei, Sr. presidente, a occupar-me agora com o

auctorisado. Vamos á primeira questão.
A reunião, palavra de que se serve o nobre ministro

decreto de 29 de julho de 1857, isto é, com a commissão da guerra no seu decreto de 29 de julho de 1857, a reunião
de promoções. Já vejo que o nobre senador pela provincia do ajudante general aos dois generaes que lhe foram
do Rio Grande do Norte ha de tambem dizer que isto é já dados para auxiliares, é e não póde deixar de ser uma
um terreno sufficientemente explorado.

commissão de promoções...

O SR. D. MANUEL: – Exploradissimo.

O SR. D. MANUEL: – Ora, é boa.

O SR. MIRANDA: – Eu já sabia que o nobre

O SR. MIRANDA: – ...é e não póde deixar de ser

senador havia de dizer que esta questão é materia velha, uma commissão auxiliar incumbida de fazer os trabalhos
já discutida e resolvida, tanto por elle, como por V. Ex.; preparatorios para as escalas de promoções, que devem
mas, Sr. ministro, eu hontem me havia compromettido a ser submettidas á consideração do nobre ministro da
discutir com V. Ex., afim de demonstrar que a intelligencia guerra.
que deu á lei está no caso de ser preferida á interpretação

O SR. SOUZA E MELLO: – O mais é questão de

dada por V. Ex. E' o que passo a fazer agora, sem todavia palavras.
nutrir a menor esperança de que V. Ex. venha a concordar
comigo, visto como está emfim collocado hoje na posição
de ministro da guerra, e, demais, o ministerio é solidario.

O SR. D. MANUEL: – Tambem é verdade isso.
O SR. MIRANDA: – Si porventura os dous generaes
dados por adjunctos ao ajudante general tivessem apenas

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sustento as por incumbencia o exercer na secretaria da guerra do
minhas convicções.

ajudante

general

funcções

relativas

aos

trabalhos

O SR. MIRANDA: – A questão é, em primeiro logar, preparatorios das escalas de promoções, desempenhando
saber S. Ex. si a actual commissão, composta do ajudante o papel de empregados de uma ordem superior, mais
general e de mais dois generaes adjuntos ao ajudante- elevada em relação aos outros empregados dessa
general, é ou não uma commissão, e, sendo uma secretaria; si o ajudante general, recebendo, como
commissão, é ou não o restabelecimento da commissão de pareceu hontem indicar o nobre ministro da guerra, esses

promoções de que tracta o decreto de março de 1851, trabalhos preparatorios, tivesse de os tomar em sua unica
expedido para execução da lei de promoções. A questão é e especial consideração para, depois de os fazer seus, os
saber, em segundo logar, si, resolvendo-se que com effeito endereçar ao conhecimento do Sr. ministro da guerra,
é uma commissão de promoções, estava ou não nas figurando elle de ajudante-general, eu diria que esses dois
forças da auctorisação dada ao governo, o, nomear generaes eram com effeito auxiliares do ajudante-general,
novamente uma commissão de similhante natureza. Ha, isto é, que esses dois adjuntos eram seus empregados de
portanto, duas questões, as quaes foram de prevenção ordem elevada, a quem elle encarregára o exame e
esclarecidas, ou antes discutidas pelo nobre ministro da coordenação dos primeiros trabalhos. (Apoiados)
guerra em seu relatorio, sendo agora repetidas pelo

Mas não é esta a operação que se verifica,
senhores. Quem examina os documentos; quem colhe os

honrado ministro interino.
O SR. D. MANUEL: – Esclarecidas, disse bem.

esclarecimentos convenientes, quem prepara os trabalhos

O SR. MIRANDA: – E disse bem, porque o Sr. das escalas, quem os submette ao conhecimento do
ministro da guerra interino, referindo-se áquelle relatorio, governo é a reunião dos tres...
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

disse quando havia a dizer-se sobre a materia.
O SR. D. MANUEL: – Não é só isso; discutiu

dos outros tres.

perfeitamente.
O

SR.

respondendo

O SR. MIRANDA: – ...tanto quanto era a reunião

MIRANDA:

–

V.

Ex.,

Sr.

ministro,

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. MIRANDA: – Os tres constituem uma
entidade

Sessão de 12 de Agosto

109

moral que se não póde distinguir, assim como tambem os do Sr. ministro da guerra, não é o ajudante general, é sim
outros tres constituiam uma egual e só entidade. Não é o a reunião do ajudante general e dos dois adjunctos, assim
Sr. ajudante general quem leva seus trabalhos sobre como tambem era a reunião ou composto dos tres officiaes
escalas ao conhecimento do Sr. ministro; são os tres...
O SR. D MANUEL: – Não posso concordar com
isso.

generaes quem anteriormente practicava egual serviço.
O SR. D. MANUEL: – São questões de palavras.
O SR. MIRANDA: – Assim como a commissão de

O SR. MIRANDA: – Pois não concorde, está aqui, promoções anteriormente tinha á sua disposição não só os
eu vou lêr.

empregados da secretaria da guerra, mas até os

O SR. D. MANUEL: – Tambem li, não é isso.
O SR. MIRANDA: – Deixe-me continuar no fio da
minha

argumentação,

permitta-me

a

tranquillidade

empregados da secretaria do ajudante general...
O SR. D. MANUEL: – Podéra não ter.
O SR. MIRANDA: – Assim tambem hoje se acham á

indispensavel; a materia é muito importante; interessa ao disposição da nova commissão, e só della, esses mesmos
modo por que o governo procede na intelligencia, na empregados subalternos. Eu vou ler as palavras de que se
execução das leis; e de mais, tambem interessa ao meu serviu o regulamento, para que fique bem consignada a
amor proprio, como jurisconsulto que sou. Para a idéa de que os dous adjunctos não coadjuvam o ajudante
interpretação da lei, tanto direito tem o Sr. ministro da general no sentido de meros empregados de repartição,
guerra, como eu; mas, si entre nós dois ha alguem que mas sim no de partes essenciaes e componentes do todo
tenha mais obrigação de a melhor entender conforme as de que tambem é parte o ajudante general. O todo é que é
regras da hermeneutica, esse alguem sou eu.
O SR. D. MANUEL: – Não sei.
O SR. MIRANDA: – Posso errar, mas tenho mais

o unico encarregado de fazer esse trabalho. Diz o art. 7 do
decreto: (lê).
«Art.

7º

Para

organisação

das

escalas

de

obrigação de acertar no que respeita á apreciação das leis. promoção, de que tracta o § 2º do art. 1º do regulamento
O SR. D. MANUEL: – Nego.

approvado pelo decreto n. 1851 de 31 de janeiro do

O SR. MIRANDA: – V. Ex. nega até a existencia de corrente anno, o governo nomeará no mez de julho de
Jesus Christo. (Risadas.)

cada anno um conselheiro de guerra ou vogal do concelho

O SR. D. MANUEL: – Como! isso não se diz nem supremo militar, e um outro official general, os quaes se
por graça, é um absurdo, é attribuir-me uma blasphemia, reunirão ao ajudante-general.»
uma herezia.

São as mesmas expressões do art. 35 do

O SR. MIRANDA: – Falle, desabafe emquanto regulamento para execução da lei de promoções. Diz o art.
descanso um pouco.
O SR. D. MANUEL: – Só si V. Ex. é capaz disso; eu

12: (lê.)
«Art. 12. A secretaria da guerra e a repartição do

não. Já viu um desproposito egual a este, Sr. presidente? ajudante general prestarão todos os esclarecimentos que
Ora, é bôa! Si V. Ex. é capaz de negar a existencia de fôrem necessarios para o bom desempenho dos serviços
Jesus Christo, eu não; parece que está aqui folgando...
O SR. MIRANDA: – Então dá licença que continue?
O SR. D. MANUEL: – Não dou licença.

acima mencionados.
Deste artigo se conclue que, si acaso a secretaria
do ajudante general não fôsse posta á disposição da nova

O SR. MIRANDA: – Pergunto si dá licença que vá commissão por um artigo expresso, ella não teria
com a questão por diante.

obrigação de dar esses esclarecimentos. Si o ajudante

O SR. D. MANUEL: – Repillo esse desproposito.

general neste caso fôsse a unica entidade coadjuvada

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

apenas pelos dois adjunctos desde que tem á sua

O SR. D. MANUEL: – E essa, Sr. presidente!

disposição a sua secretaria e todos os seus elementos,

O SR. MIRANDA: – Creio que não offendi ao nobre poderia servir-se della por força de sua auctoridade no
senador; não fiz mais do que empregar um modo muito preparo das escalas de promoções. Vejamos agora quaes
commum e usado para responder a quem tudo está são as attribuições: são todas quantas pertenciam á

disposto a negar.

commissão creada em virtude do regulamento de 1851; e

O SR. D. MANUEL: – Esse modo de fallar não é de é tão poderosa a commissão hoje creada, que, além
um homem illustrado, é dos ignorantes, é dos vulgacho.

dessas attribuições, tem ainda outras importantissimas,

O SR. MIRANDA: – Diga tudo quanto quizer, serei que são sómente privativas della. Diz o decreto: (lê.)
tudo, e então não retiro mais a expressão.

«Art. 8º Assim reunidos, procederão a todos os

O SR. D. MANUEL: – Que me importa a mim que trabalhos preparatorios, exames dos documentos, relações
de conducta e mais circumstancias precisas para a

retire?
O SR. MIRANDA: – Agora não: tenho dito.

organisação das escalas de promoção, que, até os ultimos

O SR. D. MANUEL: – Protesto contra ella como dias do mez de outubro, devem ser submettidas á
bom catholico que sou, e é quanto basta.
O SR. MIRANDA: – Dizia eu, Sr. presidente, que
quem leva as escalas de promoções á consideração

consideração do ministro da guerra.
«Art. 9º Além dos trabalhos que ficam designados,
incumbe-lhes:
«§ 1º Propôr em cada anno, avista das informações
e assentamentos relativos aos officiaes do exercito, quaes
os que, na fórma do art. 26 do regulamento que baixou
com o decreto n. 772 de 31 de março de 1851, achando-se
inhabilitados de bem desempenhar os seus deveres nas
armas ou corpos a que pertencem, devam ser transferidos
para o corpo do estado maior de segunda classe.

110

Sessão de 12 de Agosto
«§

2º

Organisar

annualmente,

avista

das ministro! Elle tem ainda que observar! Ainda bem! Vencido

informações e actas de inspecção de saúde, uma relação pois, como dizia, no sentido da minha argumentação, que
dos officiaes de 1ª classe do exercito que, achando-se nas esse composto ou reunião dos tres officiaes generaes
circumstancias do § 1º art. 2º do decreto n. 260 do 1º de constitue uma commissão, e uma commissão para tractar
dezembro de 1841, devam ser passados a aggregados ás de preparar os trabalhos das escalas para promoções,
armas que pertencem.»

resta examinar si o Sr. ministro da guerra, restabelecendo

«§ 3º Organisar egualmente uma outra relação dos essa commissão, feriu ou não a auctorisação que lhe fôra
officiaes que, tendo permanecido por mais de um anno conferida na lei da força de terra de 1856.
como aggregados ás differentes armas, nos exames de

O assento da materia é a lei de 30 de julho de

sanidade por que passarem, na fórma do aviso circular de 1856, lei expressa em dizer com as seguintes terminantes
15 de abril de 1852, fôrem julgados no caso de serem palavras: (lendo) «Fica o governo auctorisado a supprimir
reformados, segundo a disposição do § 1º do art. 9º da lei o commando das armas da côrte, e a commissão
n. 648 de 18 de agosto desse mesmo anno. Nestas encarregada dos trabalhos preparativos das promoções,
relações será mencionada a qualidade da lesão, ou creando o logar de ajudante general do exercito em
molestia, se incuravel ou curavel e em que tempo, com substituição.»

A

lei

auctorisa,

pois,

a

fazer

duas

declaração dos annos de serviço e mais circumstancias suppressões simultaneas, e a crear em substituição das
duas entidades supprimidas uma nova entidade, o

concernentes a cada um dos relacionados.»

Conseguintemente a commissão hoje creada tem ajudante general!
como attribuições expressamente suas attribuições que

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

nem pertenceram á outra commissão, nem pertenceram ao

O SR. MIRANDA: – O governo ficou auctorisado a

ajudante general. Taes são as funcções marcadas nos tres crear o cargo de ajudante-general si quizesse supprimir ao
primeiros paragraphos do art. 9 do decreto de 29 de julho mesmo tempo o commando das armas da côrte e a
de 1857. E' pois a mesma commissão, porque as commissão de promoções.
attribuições que lhe foram conferidas são concebidas nos

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Foi assim que

mesmos termos; é a mesma commissão, porque o entendi.
ajudante-general não póde por si só desempenhar os

O SR. MIRANDA: – Note V. Ex. e o senado que

trabalhos que se achavam determinados no regulamento este fôra o pensamento e estas foram as expressões de
de 1851; é ainda a mesma commissão, porque, de mais a que se serviu o nobre ex-ministro da guerra, o Sr. marquez
mais,

além

das

antigas

attribuições,

tem

as

tres de Caxias, quando, dirigindo-se ao corpo legislativo em

importantissimas attribuições dos tres paragraphos do art. 1856, pediu e justificou a creação do cargo do ajudantegeneral.

9.
O SR. SOUZA E MELLO: – Ella já tinha parte de
alguma dessas attribuições.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Está salvo o

O SR. MIRANDA: – Aqui isso mesmo se refere. pensamento do Sr. marquez de Caxias com a reforma que
Portanto, si querem dar a esta reunião dos tres officiaes foi feita.
generaes o titulo de commissão de promoções, dêm; si

O SR. MIRANDA: – Lá irei, estou na estrada.

querem dar o titulo de commissão organisadora dos

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O pensamento

trabalhos das escolas de promoções, dêm; mas o certo é do Sr. marquez de Caxias foi mais bem executado do que
que as funcções desta commissão e sua natureza S. Ex. desejava.
caracteristica são uma e a mesma cousa que as funcções

O SR. MIRANDA: – Póde ser! S. Ex. o Sr. marquez

e a natureza caracteristica da extincta commissão, como de Caxias fez sentir ao corpo legislativo a necessidade de
disse o Sr. ministro da guerra, porque a lei serve-se a crear uma entidade que fôsse a primeira na jerarchia
respeito de uma e outra das mesmas palavras, incumbindo militar, e em cujas mãos se concentrasse toda a
a uma e outra as mesmas e identicas funcções.

inspecção, todo o governo, toda a organisação de todo o

Quando o caracter de duas commissões é o exercito; S. Ex. dizia então que, creada essa entidade,
mesmo, as mesmas funcções que exercem, e identicos os tornar-se-hia desnecessaria a existencia de um commando
membros que as constituem, acho inqualificavel a das armas na côrte.
lembrança de dar á uma o titulo de commissão, e á outra o
caracter de empregados auxiliadores.
Agora passarei á 2ª questão. Vencido, como creio

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Que se chamava
sinecura.
O SR. MIRANDA: – Porque todo o expediente

que se não póde deixar de reconhecer no sentido da militar, todo o detalhe do serviço então havia de passar
minha argumentação...
O SR. D. MANUEL: – Pois não!

indispensavelmente para o ajudante-general. E como
tambem essa auctoridade, na altura em que ia ser

O SR. MIRANDA: – ...que a reunião dos tres collocada, não podia deixar de ter o mais pleno
officiaes constitue a commissão de promoções...

conhecimento

das

circumstancias

dos

seus

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Resta-me commandados, entendeu-se que a organisação das
accrescentar uma consideração, portanto não dei o escalas de promoções não podia sem absurdo deixar de
negocio como liquido.
O SR. MIRANDA: – Si V. Ex. quer fallar...
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Depois.
O SR. D. MANUEL: – Ha de fallar logo, deixe estar.

ser feita por elle, com todos os elementos á sua
disposição, sob sua responsabilidade.
Portanto, a intenção do corpo legislativo foi
substituir o commandante das armas e a commissão de

O SR. MIRANDA: – Estou bem satisfeito! Os meus promoções pelo ajudante-general. Quer da letra da lei,
raciocinios sempre fizeram alguma sensação ao nobre

quer o seu espirito, que neste caso não póde ser
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preambulo

de promoções e o commando das armas, e a crear em

justificativo de que se servira o Sr. ex-ministro da guerra,

substituição o cargo de ajudante-general.» Não dá o

não se póde deixar de deduzir clara e manifestamente a

direito de extinguir uma das duas cousas, deixando

opinião que sustento.

subsistir a outra, e creando para substituição á cousa

O SR. D. MANUEL: – O preambulo é que ha de
servir de regra a nós legisladores?

ambas. Isto é tão claro que me sorpreende realmente que

O SR. MIRANDA: – Então sempre tenho dito
alguma

coisa

nova,

e

estimo

extincta aquillo que foi concedido para a substituição de

muito

que

haja quem o possa contestar. Si, apezar da letra expressa

assim

da lei, o seu espirito devesse ser invocado, como meio de

acontecesse, porque até agora a questão apenas se

poder apreciar o seu preceito, então dever-se-hia recorrer

achava discutida na mente do nobre senador pelo Rio

ás razões da mesma lei, e essas razões não são sinão

Grande do Norte.

aquellas que estão no relatorio do Sr. ex-ministro da

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. é quem disse isso
hontem.

guerra, e que foram sustentadas na discussão daquella
época.

O SR. MIRANDA: – O nobre senador disse que o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu hei de

Sr. ministro e elle tinham discutido de modo tal a questão

mostrar que o pensamento do Sr. marquez de Caxias está

que se não podia prescindir de dar como sanccionado o

perfeitamente executado; que faltava alguma cousa, que

procedimento do Sr. ministro da guerra; mas agora, em

o Sr. general Coelho completou.

vista destas minhas humildes observações, V. Ex.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Póde ser.

(dirigindo-se ao Sr. ministro da guerra interino) diz que

O SR. CANDIDO BORGES: – Elle não diz isso!

tem mais argumentos a offerecer, afim de combater-me.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas eu hei de

O SR. D. MANUEL: – Eu?

mostrar.

O SR. MIRANDA: – Si tenho a opinião do Sr.

O SR. MIRANDA: – Et erit mihi magnus Appollo!

ministro da guerra interino, para que a de V. Ex.? V. Ex.

Disse o nobre ministro; que o governo tem o direito de,

não póde deixar de consentir na promessa que S. Ex. o

dentro do anno da auctorisação concedida pelo corpo

Sr. ministro se dignou de fazer-me.

legislativo, modificar ou revogar seu proprio acto. Creio

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. disse-me hoje, em

que foi este o argumento de que se serviu o nobre

particular, que não tinha mais nada que dizer, porque os

ministro. Mas S. Ex. a este respeito argumenta de um

Srs. Candido Borges e Manuel Felizardo tinham esgotado

modo que me contrista; e que eu não posso deixar de

a discussão.

considerar algum tanto sophistico.
Sim, senhor, quero conceder por um momento que

O SR. MIRANDA: – Pois V. Ex. traz para aqui o

o governo tem o direito de voltar atraz para inutilisar essa

que eu lhe digo em particular?
O SR. MANUEL: – Quando não é segredo...

reforma, que póde mesmo modifical-a dentro do prazo

O SR. MIRANDA: – Eu disse realmente que estava

marcado pela auctorisação. Que resulta dahi? Importará

com pouca vontade de fallar, porquanto os meus illustres

essa concessão o direito de dar como regulamento

collegas os Srs. Candido Borges e Manuel Felizardo

executor da lei, de dar como acto auctorisado pela mesma

haviam fallado tão amplamente, previnindo muitos dos

lei um acto que tem por fim restabelecer o que ella propria

meus argumentos, que eu não me achava com forças

mandou que se extinguisse?

para tomar mais parte na discussão depois de haverem

Si a lei mandou que se extinguisse a commissão

elles discutido com toda a illustração que os caracterisa.

de promoções; si o direito do governo apenas podia

Emfim, sempre tomei parte na discussão, e creio que não

vigorar, viver, durante o tempo da auctorisação, sendo o

mal, porque V. Ex. se incommoda...

acto

da

extincção

feito

em

virtude

da

mesma

ido

auctorisação, podia o governo, por exemplo, modificar a

pessimamente no tal negocio da anarchia; V. Ex. foi peior

organisação da repartição do ajudante general; podia

do que o primeiro orador.

mesmo dar-lhe ou tirar-lhe attribuições; mas não podia,

O

SR.

D.

MANUEL:

– Até aqui

tem

O SR. MIRANDA: – E aproveito com satisfação o
ensejo que me offerece o nobre senador, para, por elle,
fazer constar aos Srs. Candido Borges e Manuel Felizardo
qual a opinião que em particular fiz da maneira brilhante
com que derrotaram as doutrinas do nobre senador pelo
Rio Grande do Norte.

não devia restabelecer aquillo que a lei mandou
expressamente que se extinguisse.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Tome nota V.
Ex. do que disse: podia tirar-lhe ou dar-lhe attribuições.
O SR. MIRANDA: – Sim, senhor, sustento o
principio que enunciei, e foi o seguinte...

O corpo legislativo disse ao Sr. ministro da guerra:
«Eu vos auctoriso a supprimirdes uma e outra cousa;

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sem alterar o
pensamento da lei.

mas, si o fizerdes, creareis em substituição o cargo de

O SR. MIRANDA: – Não disse isso.

ajudante-general.»

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Adopto a

Pergunta-se:

o

governo

podia,

creando o cargo de ajudante general, supprimir só uma
das duas entidades cuja suppressão simultanea equivale
á substituição feita pelo cargo de ajudante-general? Esta

restricção.
O SR. MIRANDA: – Eu não respondo pelas
restricções que V. Ex. impõe ao menor.

é que é a questão. O nobre ministro diz que sim; mas as

Eu disse que concedia o direito de argumento para

palavras da lei são por tal modo claras que não podem

modificações nas attribuições, mas disse-o servindo-me

dar em resultado essa illação que S. Ex. deduz; a lei é

das palavras – quero conceder. – Argumento por

muito positiva.

hypothese, e para combater o nobre ministro no seu

«Eu
commissão

vos

auctoriso,

diz

ella,

á

extinguir

a

mesmo terreno. Não se receba como opinião minha o que
por ora não digo que o seja.
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Si o governo entendia que dentro do anno da que é obrigado a preencher pelo principio de antiguidade,

auctorisação podia restabelecer o que a lei mandou não ha individuos em numero sufficiente que, no seu
extinguir, então o governo devia extinguir a repartição do conceito, estejam no caso de ser
ajudante-general,

e

restabelecer

completamente

escolhidos por

a merecimento, e que tenha por isso de exceder o numero

commissão de promoções, e o commando das armas.

dos que forem promovidos pelo principio de antiguidade,

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

entender-se ha que o excesso dos promovidos por este

O SR. D. MANUEL: – Não fazia mal.

ultimo principio representam os que deveriam sel-o por

O SR. MIRANDA: – Não sei se faria mal ou não; o merecimento, sem que por isso nas promoções seguintes
que sei é que, desde que o governo não se limitou a se deva alterar a regra do art. 4º.»
retocar a repartição do ajudante-general, desde que não se

O governo entende por este artigo que, desde que

restringiu a alterar as attribuições dessa repartição, desde em qualquer promoção houver triumphado o principio de
que entendeu que podia ir além, e portanto usar da antiguidade, preenchendo-se as differentes vagas com os
auctorisação no sentido mais largo; declaro que o mais officiaes mais antigos, com preterição do principio do
que podia fazer era restabelecer o passado, mas nunca merecimento, por se entender que não ha individuos com
supprimir uma das entidades, deixando subsistir a outra; merecimento sufficiente para serem contemplados, essas
declaro que o governo excedeu-se desconhecendo o vagas dão-se por bem preenchidas, não se altera a regra
preceito da lei. Não devo, porém, não posso, não tenho do art. 6º, e não fica ao official preterido o direito de em
razão para dizer que para essa transgressão de lei tempo posterior queixar-se contra a preterição.
houvesse concorrido o Sr. ministro com o menor indicio de
deliberação menos leal. Foi essa a sua intelligencia.

Eu acho que esta regra, em desharmonia com os
arts. 4º e 5º, mata o principio do merecimento, visto como

O Sr. ministro da guerra assim o entende, e eu naquelle artigo pretende o governo equilibrar os dois
entendo o contrario, e comigo concordam mui boas principios, fazendo com que em uma promoção posterior
auctoridades. Exponho o meu pensamento como eu sempre se dê indemnisação ao principio vencido na
entendo, mas sempre no intuito de melhor servir á mesma promoção anterior.
causa commum.

Tendo o governo estabelecido naquelles artigos a

S. Ex., defendendo este acto do seu illustre collega, doutrina de equilibrio, e firmando agora no art 6º uma
disse que era de esperar que o senado, esta corporação doutrina inteiramente opposta, não applicando aquella em
composta de homens practicos e illustrados, que sentem e toda a sua extensão ao caso do merecimento, e fazendo
sabem apreciar o valor de todas as difficuldades, que a com que o official preterido não tenha direito a reclamar,
cada momento se encontram no expediente dos negocios, entendo

que

mortalmente

se

fere

o

principio

do

em vez de censurar este acto do governo, o recebesse merecimento, dando-se ao governo uma aberta para
com todas as attenções e com toda a benevolencia.

sempre

attender

ao

principio

de

antiguidade

com

Eu estou mesmo fazendo justiça a essa especie de preterição do outro.
imprecação que, nos dirige o nobre ministro; ao mesmo

O nobre ministro da guerra, publicando este

passo que condemno o acto por attentatorio da lei, faço decreto, teve em vista, além da perfeita execução da lei de
justiça ao nobre ministro da guerra, considerando que S. promoções, reparar os desvios occorridos nas differentes
Ex. não o praticára com intenção manifesta de violar uma promoções anteriores, afim de indemnizar o principio que
lei do seu paiz, e uma lei relativa a um ponto tão nessas promoções houvesse sido vencido, e então
importante das instituições militares; desapprovar, porém o estabeleceu como regra que, si nas promoções anteriores
acto, e deixal-o passar sem a menor observação, seria um

dos

principios

fôsse

vencido,

nas

promoções

inconveniente; a tanto não posso chegar, tanto não está na posteriores se procedesse com a devida egualdade, para
força dos meus deveres. O senado está pois no seu direito que esse principio fôsse indemnizado.
quando, por intermedio de alguns dos seus membros, faz

Mas S. Ex.; ao mesmo tempo que considerava que

levantar uma censura, sem que o possa demover della poderia ter havido abusos nas promoções contra o

quaesquer considerações de benevolencia, com que principio do merecimento, trancava a porta aos officiaes
costuma acolher o conhecimento de todo e qualquer acto que fossem preteridos quanto a este principio, fazendo
que tenha por motivo um reconhecido zelo pelo serviço.
Como

estou

tractando

da

commissão

com que ficassem sanccionadas as preterições feitas
de contra o mesmo principio, e de modo que, ao passo que se

promoções, desejo dizer ainda alguma cousa a respeito do dá nos precitados o direito de reclamação ao principio
mesmo decreto de 29 de julho de 1857 no que respeita á vencido, por este artigo se tranca a porta a quaesquer
douctrina

consignada

em

um

dos

seus

artigos reclamações que teriam por objecto conseguir do governo

relativamente ao principio de merecimento, e depois farei a uma justa reparação.
applicação á promoção do dia 2 de dezembro. Si me restar

Para demonstrar que esta doutrina do governo,

tempo, farei mais algumas considerações sobre diversos sanccionada no art. 6º e no art. 5º §§ 1º e 2º, não foi
outros assumptos; sinão, guardarei para amanhan o muito observada na primeira immediata promoção que se fizera;
que me resta a dizer.
O SR. D. MANUEL: – Vai longe...

a qual teve logar no dia 2 de dezembro de 1857, eu farei
uma synopse dos officiaes promovidos no 1º de dezembro

O SR. MIRANDA: – O art. 6º do projecto a que me do anno passado; mas desejo antes disso dar a leitura dos
refiro diz o seguinte: (lê)
«Art. 6º Sempre que o governo, em qualquer
promoção entender que, além da metade das vagas,

artigos á que me refiro, (lê):
«Art. 4º Quando em qualquer dos sobreditas
classes o numero de vagas fôr impar, além da metade do
maximo numero par contido na totalidade dessas vagas
será preenchida mais uma, ora pelo

principio

do

merecimento, ora pelo da antiguidade, alternadamente, e
de modo que, si na promoção de um anno
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fôr essa vaga excedente preenchida por um dos princípios, promoções acharia as seguintes irregularidades: Na
deva sêl-o, em compensação, pelo outro principio na primeira promoção deixaram de ser nomeados dois
primeira das seguintes promoções em que se der numero tenentes, que depois appareceram na segunda, publicada
impar nessa mesma classe.

na ordem do dia 10; deixaram de ser nomeados dois

Art. 5º A disposição do artigo antecedente será alferes, que tambem appareceram na segunda, na qual se
fizeram mais dois 2os tenentes no 3º batalhão de artilharia

executada do modo seguinte:

«§ 1º Quando nas promoções feitas depois da lei n. a pé, e um capitão no 4º batalhão de cavallaria. No corpo
585 de 6 de setembro de 1850 tiverem sido as vagas de de Matto-Grosso foram, na corrigenda, despachados mais
officiaes superiores suppridas com egualdade tanto pelo dois tenentes e mais dois alferes. No 8º de infantaria foi
principio de antiguidade como pelo do merecimento, a depois egualmente nomeado um capitão. No 12º da
sobredita disposição se executará no sentido litteral em mesma arma tambem foi, na segunda, nomeado um
capitão. O mesmo se deu ainda com egual posto no 13º da

que está concebida.»

«§ 2º Quando porém em qualquer das ditas classes mesma arma.
tenha desegualmente preponderado, nas promoções já

Desta sorte, confrontando-se as duas promoções,

feitas, um dos principios sobre o outro, em compensação appareceu na segunda um numero extraordinario de
nas futuras promoções, sempre que o numero de vagas fôr officiaes que não tinham sido contemplados na primeira.
impar, a vaga excedente á metade do maximo numero par

Mas o que eu noto de mais irregular na segunda

será preenchida pelo principio que tiver sido prejudicado promoção, e aquillo para que eu chamo mais a attenção do
nas ditas promoções anteriores, e assim se continuará até nobre ministro, é o facto de terem sido promovidos com
que na respectiva classe as vagas venham a ficar excesso do quadro os cinco alferes de infantaria e cinco de
suppridas

com

egualdade

pelos

dois

principios, cavallaria, sem haver necessidade para isso, isto é, a

procedendo se dahi por diante segundo a regra geral promoção foi por tal modo feita que o numero dos
estabelecida no artigo antecedente.»

promovidos

excedeu

ás

necessidades

do

exercito,

Da leitura de similhantes artigos se deduz que o alterando-se o quadro com o augmento de mais dez
pensamento e fim do decreto fôra reparar injustiças, alferes.
indemnizar pretenções; a practica, porém, demonstra o
contrario.

Dir-se-me-ha talvez, para legitimar este excesso,
que estes officiaes foram nomeados por causa das

Na classe dos majores, por exemplo, o principio de companhias provisorias que deviam partir para a provincia
antiguidade estava para com o outro na razão de 14 para de Matto Grosso. Creio, porém, que posso afoutamente
4; no entanto foi nomeado major effectivo o capitão mais responder a isto, dizendo que as companhias provisorias
não pertenciam ao quadro do exercito, e portanto não

antigo.

Na classe dos coroneis da arma de cavallaria podia o governo nomear officiaes que não fossem para
estava o principio de antiguidade para o de merecimento satisfazer ás necessidades do serviço.
na razão de 5 para 1, e foi nomeado coronel o tenente-

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

coronel mais antigo.

O SR. MIRANDA: – Essas companhias provisorias,

Na classe dos tenentes-coroneis da mesma arma das quaes apenas uma, organisada no Paraná, partiu para
primava ainda o merecimento, mas de duas nomeações Matto-Grosso, sendo as outras dissolvidas, não podiam
feitas uma ainda foi por antiguidade.

justificar a creação de officiaes além do numero marcado

Na classe dos majores da mesma arma a nos respectivos quadros.
antiguidade estava na razão de 8 para 6; mas dos dois
nomeados ainda o foi um por antiguidade.

Tenho ainda de fazer uma outra observação, para a
qual chamo a attenção do nobre ministro, que talvez com

E não é tudo. A promoção excedeu do quadro, pois uma simples explicação possa desfazer o escrupulo com
se fizeram nomeações de officiaes além das necessidades que lucto.
da organisação. Nomeou-se cinco alferes de infantaria, e

Eu entendo que foram nomeados dois 2os tenentes

outros tantos de cavallaria sem a menor necessidade.

de engenheiros sem deverem sêl-o; foi nomeado 2º

O equilibrio, portanto, recommendado no art. 5º §§ tenente de engenheiros, no dia 2 de dezembro, um
1º e 2º, e de alguma sorte garantido no art. 6º, individuo a cujo merecimento eu faço justiça, mas que
desappareceu logo na primeira promoção, para cujo contava a sua praça apenas do dia 17 de dezembro de
melhor desempenho se havia expedido esse decreto.

1855, não tendo portanto os dois annos de praça

Ainda mais: essa promoção foi, segundo disse a recommendados na lei de promoções.
imprensa a que ha pouco se referira o nobre senador da

Foi ainda nomeado um outro 2º tenente, a cujas

provincia do Rio Grande do Norte, tão injusta para com a qualidades tambem não posso recusar-me a fazer justiça,
classe militar, offendeu tantos direitos, levantou tantos cujas notas declaram que tambem não tinha os 2 annos de
clamores, que além das irregularidades que acabo de praça, porque esta se devia contar do dia 19 do mesmo
notar, filhas da inobservancia da lei e do decreto, se mez. Vê pois V. Ex. que nenhum delles tinha os dois annos
notaram tambem os seguintes factos: Houve duas de praça marcados na lei de promoções, de modo que
promoções, uma publicada nos jornaes de 3 e 4 de podessem ser promovidos sem offensa da lei e dos direitos
dezembro e outra publicada em ordem no dia de 10 desse de terceiros.
mez.

As promoções portanto do dia 2 de dezembro
Quando eu digo que houve duas promoções, é foram, no meu entender, offensivas, quer dos interesses

porque a promoção publicada na ordem do dia de 10 de do exercito, quer dos interesses dos individuos não
dezembro, não é justamente a que foi publicada nos promovidos, occorrendo além disso que ellas tambem se

jornaes de 3 e 4 desse mez.

fizeram notaveis por contrariarem completamente os

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A da ordem do principios que haviam sido sanccionados no decreto de 29
dia é a authentica.
O SR. MIRANDA: – Quem confrontasse esses duas

de julho de 1857.
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Sr. presidente, visto que tracto de promoções, tão discricionariamente como fez, devia cingir-se ás

permitta V. Ex. que diga alguma cousa a respeito das formulas marcadas, quer no mesmo regulamento quer na
promoções medicas, nas quaes tambem entendo que S. lei de promoções a que o mesmo regulamento mandava
Ex., alem de faltar á observancia devida ás leis e aos recorrer.
regulamentos, offendeu de uma maneira muito positiva e

Para que a materia fique bem esclarecida, e visto

espantosa os interesses de muitos distinctos membros da que já expuz a opinião succinta e clara do nobre ministro
classe medica.

da guerra, tomo a liberdade de citar e pedir que se

Esta materia foi muito amplamente discutida na transcrevam todas as disposições de lei, que conduzem a
camara dos Srs. deputados; e eu, para poder considerar o mostrar que o acto de S. Ex. não podia deixar de ser
objecto de uma maneira conveniente e que nada deixe a pautado por uma regra qualquer, regra que existia e não
desejar, mesmo porque offereço a V. Ex. occasião de foi observada. O art. 3º do decreto de 19 de abril de 1849
sustentar os actos a respeito de cujo merecimento vacillo... dizia: (lê)
O

SR.

D.

MANUEL:

–

Vacilla?

« Os facultativos de saúde terão direito ao accesso

duvída

dos postos superiores, quando se fizerem dignos por sua

categoricamente.

O SR. MIRANDA: – Vou encarregar-me de ler ao maior antiguidade militar, á par de bom comportamento,
senado a opinião do nobre ministro da guerra manifestada conhecimentos profissionaes, e perfeito desempenho das
naquella camara em um discurso com que procurou commissões de que forem encarregados.»
Aqui está o principio da promoção sanccionado

justificar-se daquillo a que alli se chamou inobservancia e
neste

violação do regulamento que regulou a materia.
S.

Ex.,

em

resposta

aos

oradores

que

decreto,

promoção

fundada

na

antiguidade.

se Qualquer que fôsse o regulamento dado, si nesse

encarregaram de discutir um similhante assumpto, disse: regulamento o governo tivesse julgado conveniente
«A lei de promoções não comprehende os officiaes do estabelecer nova regra de promoções, em que os serviços
corpo de saude, é para os corpos do exercito; a promoção adquiridos pela antiguidade não houvessem mais de ser
no corpo de saúde não se regula pela lei de promoções: eu attendidos, conforme determinava o decreto de 19 de abril,
tenho o direito da escolha; não ha lei expressa que m’o ainda assim nunca deveriam ser desattendidos os direitos
vedasse. Não havendo na parte relativa ao pessoal regra adquiridos sem a mais clamorosa injustiça. Mas temos
anterior á que me restringisse, lancei mão do direito ainda o regulamento n. 763 de 22 de fevereiro de 1851, o
legitimo e discricionario que me compete. O regimento não qual no art. 19 diz o seguinte: (lê.)
«Os cirurgiões, graduados alferes, poderão ter a

estava em execução; as leis obrigam desde que se

traduzem em factos. Não havia lei de promoções que graduação de tenentes depois de dois annos de serviço
estabelecesse o que se pretende.»

effectivo. A mesma condição é exigida para os 1os

A opinião, pois, do nobre ministro era que a cirurgiões, graduados tenentes, passarem á graduação de
promoção medica não podia ser regulada pela lei de capitães. Para o acesso a cirurgiões-móres de brigada e
promoções, que a lei de promoções não respeitava ao de divisão são precisos tres annos de effectivo serviço nos
corpo de saúde; que não havia lei anterior que expozesse postos anteriores.»
Este regulamento foi organisado sobre as mesmas

cousa alguma sobre a materia; que na execução do

regulamento elle tinha poder discricionario para nomear a bases que prevaleceram para a confecção da lei de
quem quizesse.

promoções para o exercito, foi feito muito poucos mezes

Argumentando com um acto practicado por um de depois, e quasi ao mesmo tempo que o regulamento dado
seus dignos antecessores em relação á materia, elle disse: para

a

execução

da

lei

de

promoções

e

nesse

«Do mesmo modo procedeu o meu antecessor o Sr. regulamento, além de marcar-se o principio de antiguidade
marquez de Caxias...»
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Não apoiado.

como o regulador das promoções, exigiu-se mais, do
mesmo modo que na lei de promoções para o exercito, o

O SR. MIRANDA: – ...nomeando um cirurgião mór serviço de dois annos effectivos para a promoção a

nas mesmas circumstancias que os que nomeei.»

tenentes, e a de 3 annos para a promoção a cirurgião de

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Esse tinha direito brigada ou de divisão.
perfeito na lei.

O art. 30 desse regulamento ainda é outra garantia,

O SR. MIRANDA: – Pergunto eu, senhores: Será e dispõe o seguinte: (lê).
porventura procedente a opinião de S. Ex. manifestada

« Os cirurgiões do exercito que por occasião de se

pelas palavras que acabo de referir? Me parece que não. organisar o corpo de saúde não forem nelle contemplados
Eu contesto a opinião de S. Ex., quando diz que, tendo de por qualquer motivo, e se não acharem comprehendidos
executar o regulamento podia fazel-o discricionariamente, nas disposições do alvará de 16 de novembro de 1790,
nomeando a quem bem quizesse: contesto sua opinião, serão reformados com o soldo correspondente aos annos
quando diz que nenhuma lei anterior regula a promoção que tiverem de serviço. »
medica; contesto sua opinião quando diz que a lei de

De maneira que este mesmo regulamento de 1851

promoção não póde ser trazida para regular a promoção tanto quiz garantir os direitos adquiridos pelos officiaes do
medica.

corpo de saúde, que determinou expressamente que

Minha opinião é muito ao contrario que a materia aquelles que não podessem ser comtemplados na nova
das promoções medicas já se achava regulada desde organisação por qualquer motivo, e que não podessem ser
1849 e 1850, havendo leis a que S. Ex. se deveria cingir, si reformados segundo as disposições do alvará de 16 de
porventura não se désse a nova organisação publicada por novembro de 1790, o fossem com o soldo correspondente
um de seus antecessores.
S. Ex., executando o regulamento, não podia obrar

aos annos que tivessem de serviço.
Até aqui se vê que de 1849 até 1851 a materia nas
promoções medicas se achava bem regulada, com
garantia manifesta e evidente de todos os direitos e
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interesses da classe medica, previnindo-se até na bem como pela doutrina do regulamento expedido para a
organisação, que della se fez, o caso de não deverem ser execução dessa lei. O regulamento do corpo de saúde,
elles abandonados, mas sim reformados, quando fôsse pois, não fez mais do que mandar observar as mesmas
isso julgado conveniente ao serviço, reformados ou em regras que já se achavam em execução desde o decreto
conformidade do alvará de 16 de novembro de 1790, ou de 1849, sendo que desde então a promoção medica não
com os annos que tivessem.

fôra feita arbitrariamente,

mas sim baseada sobre

Antes de ir adiante, e para responder já a uma principios de reconhecida justiça.
consideração de defesa a que ha pouco me referi, trazida

O que, porém, dispõe a lei de promoções mandada

á discussão da camara dos Srs. deputados, relativamente executar pelo regulamento de saúde? A lei diz o seguinte
á nomeação do Sr. Dr. Manuel Feliciano Pereira de no artigo 4º: (lê.)
Carvalho, eu direi que o nobre marquez de Caxias foi

«Nenhum official poderá ser promovido até o posto

quem nomeou ao Sr. Dr. Manuel Feliciano Pereira de de capitão inclusive sem ter dois annos de serviço em
cada posto; e nem terá accesso aos postos superiores,

Carvalho...

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Do que me honro sem ter tres annos completos naquelle em que se achar.»
O regulamento do corpo de saúde do exercito diz

muito...

O SR. MIRANDA: – ...direi que S. Ex. não fez essa no art. 5º: «Ninguem poderá ser admittido ao quadro do
corpo de saúde si não no posto de 2º cirurgião tenente.»

nomeação em virtude do arbitrio.

O art. 6º permitte a entrada no posto de 1º cirurgião

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Não, de certo.
O

SR.

MIRANDA:

–

Fel-a

em

virtude

das áquelles que tiverem doze annos de clinica e ao menos

disposições do decreto de 19 de abril de 1849 que acabo dois annos de bons serviços de campanha.
de citar. O artigo desse decreto é expresso em dizer o

Está visto portanto que em consequencia já de

seguinte: «O cirurgião-mór do exercito será o chefe de dever ser a promoção medica feita em conformidade com
saúde do exercito, e sua nomeação depende sómente da a lei de promoções, já porque expressamente determinam
os arts. 5º e 6º do novo regulamento, a promoção medica

capacidade para o bom desempenho do serviço.»
Ora,

ninguem

deixará

de

concordar,

todos não podia ser feita como foi com preterição manifesta de

reconhecem, como si reconheceu na camara, e como aqui muitos membros desta classe illustre.
não e possivel deixar de se reconhecer, que a nomeação

O governo em logar de fazer recahir a nomeação,

do Sr. Dr. Manuel Feliciano Pereira de Carvalho foi tal que em pessoas que tivessem dois annos de serviços, ou em
não podia deixar de fazer calar qualquer pequeno intento logar de promover aos postos superiores pessoas que já
de censura que se pretendesse fazer contra o Sr. ex- tivessem os postos inferiores, preterindo 6 cirurgiõesministro da guerra (apoiados); e tanto que o merecimento, mores de brigada e 22 capitães, nomeou um cirurgião-mór
a capacidade e serviços desse distincto professor foram de divisão e dois cirurgiões-mores de brigada!
hontem aqui invocados para legitimar, creio eu, a

Contra

essa

preterição

flagrante

clamou

a

celebração de um contracto feito para fornecimento de imprensa, contra essa preterição flagrante clamaram os
drogas ao hospital militar.

dignos oradores que na camara dos senhores deputados

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Ninguem discutiram a materia; e ficou estabelecido que em
contesta.

realidade se havia offendido, não só os interesses de

O SR. MIRANDA: – Si tivesse pois havido um tantos medicos preferidos, como os principios mais
arbitrio, as qualidades do nomeado seriam um motivo evidentes das leis que acabo de citar, leis que foram
sufficiente para attenuar qualquer censura; mas esse consideradas como não existentes, declarando o Sr.
arbitrio não se deu. O Sr. ex-ministro da guerra não fez a ministro que tinha o poder de executar o regulamento
nomeação de que tracto, porque entendesse que, tendo de como quizesse, porque o regulamento não se podia
executar um regulamento, podia exercer um poder considerar como em execução sinão depois de traduzido
discricionario, mas tão sómente porque a lei lhe dava o em factos.

poder discricionario para o fazer como quizesse, uma vez

Mas S. Ex. se esqueceu então de que sua doutrina

que a unica limitação que estabelecia era a capacidade da relativamente á traducção da lei em factos não podia já ter
pessoa nomeada.

applicação alguma, visto que o regulamento de saúde, que

Depois dessas leis reguladoras da promoção tinha sido publicado em março de 1857, já tinha tido
medica, leis com as quaes sempre o governo se execução vinte dias antes, com a nomeação para 2º
conformou na nomeação dos medicos que tinha de tenente de um paisano, que não podia ser nomeado por
promover, veiu o regulamento de que se tracta, organisado não ter o tempo marcado na lei. Não cito o nome de
pelo nobre ex-ministro da guerra, o qual em seu art. 8º diz pessoa alguma, sou amigo de alguns desses facultativos,
o seguinte: (lê).

reconheço a aptidão e honradez de todos elles; não é por

«A promoção dos cirurgiões do exercito se fará esse lado que condemno a nomeação; não tenho nada
segundo os principios estabelecidos na lei n. 585 de 6 de com as qualidades pessoaes dos promovidos; o meu unico
setembro de 1850, e no regulamento para sua execução, fim é protestar contra a inobservancia da lei, porque esta
approvado por decreto n. 772 de 31 de março de 1851, na não auctorisava similhantes nomeações, nomeações que
parte que fôr applicavel á especialidade.»

desafiaram contra o nobre ministro a susceptibilidade de

Portanto vê-se que não só havia lei que regulava a um numero immenso de medicos que se achavam na
promoção medica até o momento em que se publicára o provincia do Rio Grande do Sul, os quaes dirigiram ao
regulamento do corpo de saúde, mas até que o mesmo throno uma representação que, me parece, não fôra
regulamento do corpo de saúde declarava positivamente apresentada ao
que essa promoção fôsse regulada pelo principio da lei de
promoção feita para o exercito,
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governo, mas que consta dos jornaes, e é a seguinte: (lê)

«V. M. I. queira attender, Senhor, ao modo por que

«SENHOR! – Os abaixo assignados, officiaes do foi desprezado o direito dos supplicantes, que, confiados
corpo de saúde do exercito, e em commissão no corpo de em V. M. I., não trepidam um instante em suppôr que o
exercito de observações na provincia de S. Pedro do Rio governo imperial lhes ha de fazer plena justiça, para o que
de Grande do Sul, vêm aos pés do throno imperial pedir não só encontram guarida no magnanimo coração de V. M.
justiça contra as preterições que acabam de soffrer pelas I., como tambem no art. 10 do já citado regulamento de 7
promoções dos facultativos para o hospital militar da côrte, de março, pelo qual é o governo auctorisado a augmentar
as quaes tiveram logar a 21 de outubro do anno proximo o quadro dos officiaes do corpo de saúde do exercito. Alem
passado.»

disto, póde o mesmo governo considerar os promovidos

«O monarcha nunca se engrandece tanto, Senhor, como aggregados, até que por suas antiguidades possam
como ouvindo as queixas de seus subditos, e procurando ter accesso, e desta arte promover aquelles a quem
applicar-lhes balsamo consolador; e por sem duvida que competir, para o que encontrará poderes no § 8º do art. 5º
os supplicantes não o virão buscar debalde no espirito da lei n. 862 de 30 de julho de 1856, cujo prazo só expira a
rectro que preside os actos do governo de V. M. Imperial.»
«Os supplicantes, Senhor, foram victimas de um

30 de junho futuro.»
«V. M. I. não póde desejar ver nas fileiras do

facto que interessar deve toda a classe militar, e que exercito brasileiro, que defende e throno imperial, que
desgraçadamente não só os rebaixa perante ella, como a derrama seu sangue pelas instituições liberaes do paiz,
seus proprios olhos, matando-lhes ainda em flôr qualquer officiaes desmoralisados; e os supplicantes assim reputaresperança de accesso.»
«E’
presumem

verdade,
estar

se hão si o governo de V. M. I. não attender ao valor das
Senhor,

dando

que

provas

os

de

supplicantes razões acima apresentadas, elevando-os perante o mesmo

patriotismo

na exercito da maneira por que o reclamam com todo o direito

commissão em que actualmente se acham, e, mercê de suas habilitações, dedicação e serviço.»
Deus, sua dedicação não ha de resfriar um só momento;

«Os supplicantes de tão longe, na fronteira sul do

pois ainda possuem corações que sabem palpitar pela Imperio, beijam a augusta mão de V. M. I., e pedem a V.
patria, em cujas aras estão promptos a se criticar qualquer M. I. deferimento na fórma requerida, pelo que – R. M.»
interesse individual ou de classe, e V. M. I. sempre os
encontrará firmes no seu posto de honra.»

«Acampamento

do

corpo

de

exercito

de

observações na margem esquerda do Ibicuhy, 25 de

«As promoções contra que os supplicantes pedem março de 1858. – Manuel Joaquim de Abreu, 1º cirurgião;
reparações, Senhor, não se fundam em lei alguma, e Dr. Justino José Alves Jacutinga, 1º cirurgião; Dr. Manuel
apenas o art. 99 do regulamento de 7 de março do anno Adriano da Silva Prates, 1º cirurgião; Dr. Jonathas abbott
proximo passado póde amparar o direito de um dos Filho, 1º cirurgião; Dr. Bernardo José de Figueiredo, 1º
cirurgiões-móres de divisão que já tinha graduação militar; cirurgião; Dr. Francisco Joaquim de Souza Paraiso, 2º
o outro não devia ser nomeado por fórma alguma, que cirurgião; Dr. Polycarpo Antonio Araponga do Amaral, 2º
nem ao menos se podia soccorrer ao art. 100 de cirurgião; Dr. Cyro José Pedrosa, 2º cirurgião; Dr. João
combinação com os arts. 5 e 6 do citado regulamento, só José de Carvalho Filho, 2º cirurgião; Dr. João Albano de
applicavel a um dos cirurgiões-móres de brigada, que Souza, 2º cirurgião; Dr. Francisco de Souza e Oliveira, 2º
neste sentido requerêra ao governo imperial.»

cirurgião; Dr. Prudencio de Brito Cotegype, 2º cirurgião; Dr.

«Deve notar-se, Senhor, que o outro promovido a Laurindo José da Silva Rabello, 2º cirurgião.»
cirurgião-mór de brigada fazia parte do exercito, mas por

Já vê pois V. Ex., Sr. presidente, que a promoção

isso mesmo não lhe era dado para seu accesso atropellar medica não podia deixar de fazer estremecer a todos os
a legislação respectiva, sendo que o art. 8º do referido illustres membros dessa honrada corporação, dos quaes
regulamento determina que a promoção dos cirurgiões do uma grande parte, como acabo de manifestar, tomára a
exercito far-se-ha pelos principios estabelecidos na lei n. liberdade de dirigir ao throno uma representação.
585 de 6 de setembro de 1850, e no regulamento para sua

Mas os Srs. ministro da justiça, Manuel Felizardo e

execução approvado por decreto n. 772 de 31 de março de marquez de Caxias me estão pedindo que não continue; e
1851, que no art. 4º mandam serem precisos 3 annos para eu, para fazer a vontade a SS. EEx., visto que a hora está
o accesso de capitão a major, quando só vinte oito dias muito adiantada, vou terminar, promettendo continuar
bastaram para o feliz promovido.»
«Nem se argumente, Senhor, com os arts. 40 e 42

amanhan.
Verificando-se não haver casa, fica adiada a

do sobredito regulamento de 7 de março, que em nada discussão; e, retirando-se o Sr. ministro com as mesmas
favorecem o supposto direito dos promovidos. Estes formalidades com que fôra recebido, o Sr. presidente dá
mesmos artigos já os consideram nomeados dentro da para ordem do dia da seguinte sessão:
orbita das leis, sendo esta a razão por que um 1º cirurgião-

Continuação da discussão adiada, e o resto das

tenente não devia ser antecedentemente 2º cirurgião do materias já designadas.
hospital militar da côrte, para se não dar o facto de vêl-o
passar em poucos dias daquelle ao posto de major, a
menos que se anteponham as necessidades de uma nova
organisação, que só servem para abrir feridas prejudiciaes
á lei.»

Levanta-se a sessão ás 21/2 horas da tarde.
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desta proposição; mas o que desejava é que ella
terminasse aqui para mais facilitar o deferimento ao

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO

peticionario.

CAVALCANTI DE LACERDA.

Eu acreditava que, uma vez admittido elle á
matricula do 3º anno, por cuja falta não se tinha podido

Summario. – Primeira parte da ordem do dia. – matricular no 4º anno, devia ipso facto ser admittido a
Dispensa a dois estudantes. Discursos dos Srs. Ferreira matricular-se tambem no 4º anno, feito o exame do 3º.
Penna, visconde de Jequítinhonha, Jobim e marquez de

O SR. JOBIM: – Isso é o que não se declarou.

Olinda. Votação. – Segunda parte da ordem do dia. –

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas eu

Fixação de forças de terra. Discursos do Sr. ministro digo que dentro da permissão para matricular-se no 3º
interino da guerra e Miranda.

anno estava envolvido a permissão para matricular-se no

A’s 11 horas da manhan o Sr. presidente abre a 4º; por isso que, si o estudante não se tinha matriculado no
sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.

4º anno, é porque não tinha obtido licença para se

Lida a acta da anterior, é approvada.

matricular no 3º; mas, uma vez removido este obstaculo,

Não ha expediente.

devia-se entender dentro do espirito da concessão dada

Lê-se e fica sobre a mesa a redacção da resolução pelo corpo legislativo tambem a concessão para a
do senado concedendo doze loterias annuaes, por tempo matricula do 4º anno, sem ser necessario uma emenda
de tres annos, á Imperial Academia de Musica e Opera que vai protelar ainda o deferimento deste peticionario.
Nacional.

Si a proposição fôr emendada aqui, tem de voltar á

E’ apoiado e remettido á commissão de fazenda, a outra camara, póde não haver tempo para decidir-se,
pedido do seu auctor, o projecto do Sr. visconde de attendendo-se á época em que nos achamos, e ficar outra
Albuquerque, depositado sobre a mesa na sessão de 9 do vez o peticionario inhibido de poder matricular-se no 3º e
corrente mez, determinando que o governo restitua ao no 4º anno, obrigado por consequencia a vir na sessão
banco do Brasil as notas ou bilhetes do mesmo banco, que seguinte pedir nova concessão, porque lhe faltará então a
substituiram egual valor de notas ou bilhetes do thesouro.

matricula do 5º anno. Agora, si elle se não podesse

Compareceram no decurso da sessão mais cinco matricular no 4º anno por outro motivo que não fôsse
Srs. senadores.

aquelle que faz objecto de sua petição dirigida ao senado,
então não estava uma concessão envolvida na outra; mas,

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

não se dando esta hypothese, a licença para a matricula
no 4º anno está envolvida na licença para a matricula no

DISPENSA A DOIS ESTUDANTES.

3º.
O SR. JOBIM: – Não apoiado.

Continúa a 1ª discussão da proposição da camara

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não

dos deputados sobre a dispensa pedida por Luiz Francisco apoiado, porque? V. Ex. permitta que eu diga que nós
de Murinelli, etc., com a emenda da commissão.

somos mais formulistas do que amigos do direito. Eu digo

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Qual é que dentro da permissão para a matricula no 3º anno está
a emenda?

comprehendida a permissão para a do 4º, salvo si houver

O SR. FERREIRA PENNA: – Por parte da outros

embaraços

que

não

aquelle

allegado

pelo

commissão satisfarei á pergunta do nobre senador que peticionario, o da falta da matricula e exame do 3º anno.
deseja saber o objecto da emenda por ella offerecida. A Eis aqui como eu raciocino sem me importar com as
proposição da camara dos deputados, enviada ao senado formulas, porque a formula aqui não serve de nada.
em 1857, tinha por fim permittir que o estudante Luiz

Não me quero oppôr á resolução; pelo contrario,

Francisco de Murinelli se matriculasse no 3º anno da desejo que passe. E’ verdade que na 1º discussão expuz
faculdade de medicina do Rio de Janeiro, o que não se as duvidas que tinha de se estabelecer uma excepção

havia verificado em devido tempo pela unica razão de não quando se não estabelecia a regra; de se dar uma
se julgarem validos para este effeito os exames de concessão quando o nobre director da escola de medicina
preparatorios que elle fez perante a faculdade de direito de conhecia que, sinão os primeiros, os regulamentos
S. Paulo, como já expliquei em outra occasião.

posteriores difficultavam a legalidade dos exames feitos

Sobre isto nada havia resolvido o senado quando nos cursos juridicos; mas agora que o nobre senador
se encerrou a sessão de 1857, e tendo entretanto o reconhece que, tendo esses exames sido feitos em época
impetrante concluido os estudos do 3º anno e passado a anterior

a

esse

regulamento,

não

estavam

frequentar o 4º como ouvinte, dirigiu ultimamente um novo comprehendidos na regra geral, já nenhuma duvida tenho
requerimento á esta camara, pedindo não só que se a respeito.
approvasse a mesma proposição, mas tambem que fôsse

Quando ás razões que assistem a este peticionario,

ampliada, afim de poder elle matricular-se no 4º anno, logo já fui particularmente informado da sua justeza pelo nobre
que fôsse approvado no exames do 3º. Julgando a director da academia de medicina, e portanto hoje não
commissão attendivel esta pretenção, propoz o seu tenho a menor duvida de votar pela resolução; mas o que
deferimento por meio da emenda de que agora se tracta.

digo é que acho inutil a emenda.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente,
passagem

não

desejo

concorrer

para

demorar

O SR. JOBIM: – Sr. presidente, não sei como se

a póde considerar logica a conclusão que o nobre senador
quer tirar; isto é, que, uma vez admittido o estudante a
matricular-se no 3º anno, está ipso facto admittido a
matricula do 4º!
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Ha uma disposição regulamentar que diz muito que se discute a extensão que quer dar o nobre senador.

expressamente que a matricula não póde ter logar sinão

Este

peticionario

requereu

o

anno

passado

até ao fim de março: como pois este estudante se ha de permissão para ser admittido á matricula do 3º anno e
matricular fóra dessa época, si a resolução não auctorisar nada mais; mas, como por falta de tempo não foi attendido,
expressamente o governo para isso? Nem o governo, nem por isso viu-se obrigado a requerer este anno permissão
o director da escola pódem consentir nisso sem infracção para matricular-se tambem no 4º anno, o que não pôde
do regulamento.

fazer em tempo competente por não ter sido admittido á

Tenho de dar uma explicação ao nobre senador, matricula e exame do 3º anno.
porque talvez houvesse algum engano nas primeiras que
lhe dei.

Eu, comquanto se diga que quem faz a primeira, faz
a segunda, todavia não entendo que a permissão para a

A respeito deste alumno dão-se circumstancias que matricula no 4º anno esteja envolvida na permissão para a
o tornam digno da consideração do corpo legislativo, e do 3º. Portanto entendo que a emenda é necessária.
vem a ser as seguintes: Quando em 1852 ou 1853 elle se

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Então

apresentou na escola de medicina com intenção de seguir voto por ella.
o curso medico, e fez os exames necessarios, aconteceu

Encerrada a discussão, procede-se á votação, e é

que, sendo approvado em todas as materias que então approvada a resolução com a emenda da commissão.
eram exigidas, foi reprovado unicamente em uma. Ora, já

E’ apoiado e sem debate approvado o seguinte

se vê que este alumno tinha certo direito adquirido. Neste requerimento: «Requeiro dispensa do Interstício para que
tempo veiu o regulamento de 1856, no qual exigiram-se sejam discutidas na sessão de amanhan as proposições
mais preparatorios, e este estudante viu-se obrigado a que já tiveram 2ª discussão, concedendo favores aos
frequentar muitas outras materias, e foi estudal-as em S. estudantes Pedro Nolasco Pereira Leite, Pedro Calazans,
Paulo, sendo que de alguma sorte parecia que elle estava Francisco Benedicto, Luiz Francisco de Murinelli e Felippe
esempto dellas.

da Motta de Azevedo Corrêa. – Mafra.»

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Antes
do 2º regulamento.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

O SR. JOBIM: – Antes mesmo do regulamento de
1854. Estou dizendo que em 1852 ou 1853 elle fez na

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

escola de medicina todos os exames exigidos, foi
reprovado em uma materia, e frequentando o curso

Continúa a discussão do art. 1º e seus paragraphos

pharmaceutico, teve depois, para ser admittido á matricula da proposta do poder executivo fixando as forças de terra
na escola de medicina, de passar por novos exames, para o anno financeiro de 1859 – 1860.
quando podia ser considerado esempto delles, e então foi

O SR. SARAIVA (Ministro da Marinha e Interino da

estudar essas materias no curso juridico de S. Paulo, nas Guerra): – Permitta o senado que eu ainda occupe sua
quaes foi lá approvado; mas, quando já esses exames não attenção, para fazer algumas breves reflexões em resposta
eram admittidos na escola de medicina.

ao discurso do nobre senador pela provincia de Matto

Eis aqui as circumstancias que militam em favor Grosso: meu unico fim é explicar os factos para que o
deste estudante e fazem com que elle seja digno de senado possa delles formar um juizo perfeito e seguro.
attenção.

O honrado senador pela provincia de Matto-Grosso

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O unico discorreu hontem baseando-se em um principio, que elle
embaraço que eu acho é o seguinte. Póde o governo não julgou incontestavel e certo, e é que nós não temos
raciocinar como eu, e então ficava inutilizada a resolução; exercito. Não obstante partir deste principio, e julgal-o
mas, si o nobre ministro do imperio, que se acha presente, incontestavel, o nobre senador ainda deu-se ao trabalho
declarar que entende que, uma vez removida a difficuldade de o procurar demonstrar com diversas considerações que
para a matricula do 3º anno, deve-se entender tambem fez ao senado. Disse elle que não temos exercito, porque

removido o embaraço para a do 4º, eu voto contra a este se acha desmoralisado e desorganisado; porque sua
emenda. Mas eu, logicamente raciocinando, não posso administração é pessima; porque não temos uma lei de
deixar de considerar a concessão para a matricula do 4º recrutamento, que é a base da organisação militar; porque
anno envolvida na do 3º, não havendo outros embaraços emfim, o corpo legislativo não tem attendido a nenhuma
sinão aquelle que é pretextado, isto é, de falta de matricula das reclamações ou a quasi todas as reclamações feitas
do 3º anno.
O SR. FERREIRA PENNA: – A disposição dos
estatutos é muito expressa.

pela corôa nas diversas fallas de abertura.
O SR. MIRANDA: – Não estabeleci essa proposição
com tanta amplitude; V. Ex. não apreciou bem o modo por

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não se que me exprimi; mas vá V. Ex. discutindo como quizer, que
oppõe á esta intelligencia; não era possivel.
O SR. FERREIRA PENNA: – Seja qual fôr o motivo.

eu irei protestando, como meio de restabelecer os factos.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Quando o nobre

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Emfim, senador se manifestou desta maneira acerca do exercito,
Sr. presidente, si o nobre ministro do imperio não eu julguei que S. Ex., tão entendido como é nessa materia,
raciocinar como eu, voto pela emenda; mas, si o nobre procuraria examinar o fim para que se destina a nossa
ministro concordar comigo, voto contra, porque assim força armada, e depois desceria a considerar a natureza e
facilito mais a passagem da resolução.
O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Ministro do
Imperio): – Sr. presidente, eu não posso dar á resolução

especialidade das armas de
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que se compõe o exercito, assim como das organisações

O SR. MIRANDA: – Vá por ahi.

especiaes que possue, para mostrar ao senado que o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...si o nobre

mesmo exercito não póde preencher os fins a que se senador reconhece que na 1ª potencia militar do mundo
destina.

esses factos se dão em grande escala, para ser

O SR. MIRANDA: – Não cheguei ao merito dos procedente a sua argumentação devêra concluir contra o
recursos, porque suspendi o discurso.

exercito da Russia, e provar que a Russia não tem

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu esperava exercito; mas si esses factos de insubordinação e de má
que o nobre senador descesse á analyse da administração gerencia administrativa dão-se nos exercitos mais bem
superior e inferior do exercito, para mostrar que com a que organisados, o que se segue? Segue-se que se devem dar
temos não será possivel conseguir a disciplina, nem a em maior escala no nosso exercito, que não póde
fiscalização das quantias com elle dispendidas; esperava vangloriar-se de ter chegado ao gráo de perfeição que têm
que o nobre senador examinasse as principaes armas que attingido os exercitos europeus.
formam o todo do nosso exercito, para mostrar que cada

Mas, senhores, será verdade que os poderes do

uma dellas não póde bem satisfazer aos fins especiaes da Estado nada tenham feito para approximar da maior
sua instituição militar; esperava que o nobre senador perfeição a instituição militar do Brasil?
mostrasse, portanto, que as especies em que se divide a

O SR. D. MANUEL: – Quasi todos os annos.

nossa infantaria, a qual corresponde á infantaria do

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu creio que o

exercito francez e póde denominar-se pesada e ligeira, não nobre

senador

involuntariamente,

sem

intenção,

têm uma organisação tal que se possa prestar ao fim que desconheceu todos os serviços prestados ao exercito, não
se

destina;

esperava

uma

demonstração

identica só pelo parlamento, como por distinctos ministros da

relativamente á cavallaria e á artilharia; esperava emfim guerra, entre os quaes se acham alguns nomes que têm
que o nobre senador, entrando na administração dos assento no senado.
nossos arsenaes, mostrasse que ella é pessima, inefficaz,
incapaz de fornecer um material conveniente...

O nobre senador sabe que, logo no principio da
independencia do Brasil, o nosso exercito teve de ser

O SR. MIRANDA: – Está me desafiando para tudo completamente organisado; e si não podemos desvanecerisso.

nos de termos tido nesse tempo um exercito regular,
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...mas nada porque todas as tradições gloriosas, ficaram de um

disso fez o honrado senador pela provincia de Matto momento para outro desmanteladas pela separação da
Grosso; porquanto, estabelecendo a proposição de que metropole, não poderemos affirmar que desde então não
não

temos

exercito,

limitou-se,

para

provar

esta possuissemos uma força militar muito regular. O nobre

proposição, a ler ao senado dois ou tres relatorios da senador sabe que logo após a independencia foi a
inspecção de dois ou tres corpos, e um facto de organisação do exercito melhorando gradualmente, até
insubordinação de algumas praças em marcha.

que uma época desastrosa para o Imperio veiu influir

O SR. D. MANUEL: – Apoiado, foram as unicas poderosamente em sua disciplina.
provas.

O nobre senador sabe que depois da revolução de

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas o nobre 1831 o exercito ficou quasi que aniquilado. Mas o
senador, ao passo que se encarregava de exhibir as pensamento cardeal das camaras e do governo, logo
provas da sua proposição, dava uma resposta áquillo depois, foi reorganisal-o, e o governo encetou esse
mesmo que elle referia ao senado. E' assim que, quando o trabalho, não tanto pela necessidade de defesa da honra e
nobre senador acabou de lêr esse relatorio, que tanto do pavilhão nacional perante o estrangeiro, mas para
desabona a disciplina de um de nossos corpos fixos, disse: suffocar os elementos poderosos de anarchia que existiam
«Parece que vejo um corpo do exercito russo.» Eu digo no paiz; houve pois um grande merito da parte dos nossos
que o nobre senador com esta observação unica e simples estadistas nesta reorganisação, porque esse mesmo
que fez, respondeu a toda essa parte do seu discurso; espirito de anarchia que tinha desmantelado o exercito,

porque o nobre senador não poderá contestar-me que a difficultava a sua reorganisação, e, entretanto, todas essas
Russia, si não é a primeira nação do mundo, não póde ter difficuldades foram vencidas pela perseverança do nosso
como rival sinão a França, e a França simplesmente pela governo, de maneira que em pouco tempo nos achamos
disciplina do seu exercito e pelo espirito de que sempre se habilitados para com a força militar de que dispunhamos
acha animado o povo francez; porque quanto ao mais, o debellar todas as revoltas, extinguir todos os elementos de
exercito russo occupa o primeiro logar.

desordem, e collocar o paiz na situação lisongeira em que

O SR. MIRANDA: – A comparação que fiz foi neste hoje se acha.
sentido?

O SR. MIRANDA: – Gloria aos bravos do exercito,

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si o nobre apezar de tudo.
senador quiz dar a entender com suas observações que só
no exercito russo se practicam actos dessa ordem...
O SR. MIRANDA: – Vá por ahi.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...que as
inspecções militares da Russia dão conta de factos mais

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O nobre
senador ainda continúa a responder ao seu discurso. O
nobre senador, disse «Gloria aos bravos do exercito.»
O SR. MIRANDA: – Apezar de tudo.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Entretanto não

graves, não só de indisciplina, como de pessima gerencia deve desconhecer que, para que o exercito podesse ter
dos negocios militares...

bravos, podesse completar toda a sua missão, podesse
collocar o paiz nas circumstancias em que nos achamos,
podesse ter illustrações como aquellas que vejo diante de
mim, era preciso que tivesse uma organisação, sinão a
mais perfeita, ao menos muito regular.
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O SR. MIRANDA: – Contra isso protesta o proprio

Sr. ministro da guerra.

O SR. D. MANUEL: – Algumas calças roidas pelas
traças, etc.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Já vê pois o

O SR. MIRANDA: – Alguns palitos tambem.

nobre senador que a sua opinião é insustentavel.

O SR. D. MANUEL: – As calças roidas foram outra

O SR. MIRANDA: – E' sustentavel com a propria prova.
opinião do Sr. ministro da guerra.

O SR. MIRANDA: – E os palitos tambem foram

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sómente póde outra prova.
ser apoiada pelos espiritos que querem sempre o melhor,

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Senhores, o

que entendem que todas as cousas devem attingir logo ao exercito não se acha no estado em que o figurou o nobre
gráo

de

perfeição,

sem

attenderem

a

todas

as senador, e para que o senado se convença de que acerca

circumstancias que difficultam similhante aperfeiçoamento.

da disciplina dos corpos podemos dizer que nos achamos

O SR. D. MANUEL: – Todos reprovaram essa parte em bom estado, referirei ao senado a maneira por que
do discurso do nobre senador pela provincia de Matto- anteriormente o governo tomava conhecimento desses
Grosso.

factos, e a maneira por que hoje tem conhecimento delles.

O SR. MIRANDA: – Todos? V. Ex.

Anteriormente, o resultado das inspecções era

O SR. D. MANUEL: – Pergunte a seus amigos.

remettido ao governo, e este ouvia a respeito dellas e das

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O nobre providencias

adoptaveis

aos

officiaes-generaes

que

senador, que é um espirito tão practico, que tem feito compunham a commissão de promoções. Si eu commetter
estudo acurado destas materias, não devia ser o algum erro na referencia dos factos, peço aos nobres
pessimista que hontem tractou da organisação militar do senadores que sabem da repartição da guerra se dignem
exercito; pelo contrario, devia achar-se mais habilitado corrigir-me. Avista de um juizo proferido por essa
para não esquecer-se completamente de todo o nosso commissão, depois de acurado exame de todas as
passado, de todas essas glorias adquiridas pelo nosso circumstancias, o governo tomava todas as providencias
exercito em virtude da tal ou qual perfeição a que tem que lhe pareciam acertadas, removia o commandante
attingido sua organisação.

accusado pela inspecção; e, si o caso não era de remoção,

Mas, ainda bem que o nobre senador nos fez a limitava-se a reprehender o commandante, mandava
mais completa justiça, quando nos disse que as suas fornecer os objectos necessarios e que faltavam, mandava
observações não continham censura alguma ao governo responsabilisar os officiaes que eram a causa da
actual.

distracção e desvio dos dinheiros do corpo, e fazia o mais
O SR. MIRANDA: – Nem á pessoa alguma.

que era de mister fazer.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Seria por certo a

Actualmente, porém, a uma auctoridade militar

mais grave das injustiças, si o nobre senador quizesse superior, collocada em todas as circumstancias devidas
responsabilisar, pelo quadro negro que descreveu, os para tomar conhecimento desses factos, é que está
ministros actuaes. Todos os factos que o nobre senador confiado o trabalho de ler, examinar todos os relatorios das
enumerou se deram antes da actual administração.
O

SR.

MIRANDA:

–

Não

quiz

inspecções, e pedir ao governo todas as providencias que

censurar dependem da alçada do mesmo governo, e que não

administração alguma; me exprimi a este respeito com podem ser dadas por esse funccionario.
bastante clareza.

Ora, posso assegurar ao nobre senador que todas

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Os factos que o as providencias pedidas a este respeito pelo ajudante
nobre senador trouxe á consideração do senado provam general, em consequencia das inspecções feitas durante a
antes que a organisação da nossa administração superior nossa administração, têm sido tomadas pelo ministro
do exercito já tem attingido alguma perfeição; elles provam effectivo da repartição da guerra. Não ha pois motivo para
que as inspecções militares estabelecidas por lei já têm tão

graves

contribuido para pôr o governo a par de todos os abusos, ajudante

apprehensões,

general

o

maior

reconhecendo-se
zelo,

como

no

Sr.

todos

lhe

habilitando-o a corrigil-os.

reconhecemos. E é de suppor-se, e bem, que depois da

O SR. MIRANDA: – Reconheci isso, e fiz justiça ao organisação forte que se deu á administração superior
Sr. Manuel Felizardo.

militar, todos esses factos diminuirão, si não poderem

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Quaes foram os desapparecer de todo ainda.
abusos? Falta de fiscalização na administração de um

O SR. MIRANDA: – Ao menos V. Ex. confessa.

corpo foi o primeiro e mais grave que o nobre senador

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Nem posso

mencionou; subtracção dos dinheiros pertencentes a um negar.
corpo, desmoralisação de algumas praças por falta de

O SR. MIRANDA: – Bem.

energia da parte dos chefes que os commandavam, o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Comprehende o

emprego exagerado do castigo da chibata, isso tudo no nobre senador que neste ou naquelle corpo não se possa
corpo fixo da provincia do Paraná, e a respeito de outros dar factos de indisciplina e de má administração?
corpos falta de armamentos novos e de alguns objectos de
equipamento.
O SR. D. MANUEL: – C’est pitoyable!

O SR. D. MANUEL: – Factos isolados.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si a nossa
organisação militar não é ainda tão forte e tão completa

O SR. MIRANDA: – E tudo o mais que consta das que possa obter a cessação de todos os factos dessa
inspecções.

ordem...
O SR. D. MANUEL: – Nem que o fôsse.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...segue-se que
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o corpo legislativo deve habilitar o governo com novos

Em virtude de uma requisição do ministerio do

meios para conseguir esse fim, si isso fôr possivel, porque

imperio, ordenei ao quartel-general que mandasse um

não é possivel que a previdencia humana possa evitar

bom official, um official de prestimo, de merito, com trinta

sempre todos os males.

praças para a provincia de S. Paulo, afim de que esse

Taes factos, senhores, nada provam contra o

official, recebendo as ordens do presidente daquella

nosso exercito; e tanto é assim, que o nobre senador

provincia, partisse para a villa da Constituição, e se

apenas pôde referir factos de indisciplina no corpo fixo de

reunisse ao official de marinha que é commandante

uma provincia pequena, e apenas factos de miseria ou

daquella colonia militar.

falta de objectos necessarios á uma companhia de

Confesso ao senado que deixei ao arbitrio do Sr.

pedestres. Pois o nobre senador não sabe que as

ajudante general a expedição de todas as ordens

companhias de pedestres fazem um serviço muito

necessarias, para que essa minha deliberação fôsse

especial, e que esse mesmo serviço faz com que não

executada.

possam estar sempre bem armadas, bem equipadas,

houvesse esquecimento de minha parte, podia ser elle

sendo que dellas nem se póde esperar a disciplina dos

tolerado, porque nesses 15 ou 20 dias não tenho disposto

outros corpos do exercito?

sinão de poucos momentos para a repartição da guerra. O

A especialidade do serviço das companhias de
pedestres,

a

natureza

da

organisação

O

senado

comprehende

que,

quando

ajudante general mandou essa força, a qual partiu para

dessas

Santos, devendo achar em S. Paulo todos os meios

companhias, a falta de vantagens para seus officiaes,

necessarios para a conducção das mulheres e filhos dos

tudo isso concorre para o estado em que se acham, que

soldados. Não se preveniu a viagem de Santos para essa

não póde ser argumento procedente para demonstrar a

cidade; o official porém devia ter bastante bom senso para

situação do exercito.

ver que o governo approvaria qualquer deliberação que

O SR. MIRANDA: – E as outras armas?

elle tomasse neste sentido. Mas teve escrupulo de gastar

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Como das

sem ordem expressa, e por isso deu-se o facto que o

censuras feitas a uma companhia, que quasi não pertence

nobre senador referiu, o qual se passou do seguinte

ao exercito, o nobre senador pôde derivar censuras contra

modo:

o exercito, que é differente dessas companhias; e mesmo

Houve desconfiança de que as praças não

até certo ponto dos corpos fixos, sobre os quaes tambem

estavam

recahiu a censura do nobre senador?

commandante, isto é, houve alguem que denunciasse ao

contentes

com

esse

procedimento

do

O SR. MIRANDA: – Fazem parte do exercito.

commandante esse descontentamento dos soldados; e

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Ainda appello

elle, receiando qualquer manifestação que os soldados

para o espirito positivo e practico do nobre senador. Elle,

podessem fazer, mas que não fizeram, entendeu dever

tão entendido nestas materias, ha de reconhecer uma

desarmar alguns a quem se attribuia qualquer designio

circumstancia, que não póde deixar de ser conhecida em

menos digno da disciplina militar.

nosso paiz, e vem a ser que nosso exercito não póde ser

Foram pois tomadas todas as providencias para

uniforme. Nós temos o exercito regular, o exercito por

que se não podesse dar algum acto de insubordinação, e

excellencia combatente, o qual é composto dos corpos

nada mais occorreu. E’ de crer que o illustre presidente de

que não fazem esses serviços de policia, e outros

S. Paulo tenha providenciado já sobre tudo, e de fórma a

serviços que são feitos pelos corpos fixos e companhias

nada mais dever receiar-se.

de pedestres.

Entretanto mandei investigar por um concelho a

Quanto á falta de armamento, o nobre senador
deve saber que esse defeito se acha hoje corrigido em
parte,

e

brevemente

será

no

todo,

pelos

realidade da denuncia que esse official teve relativamente
ao descontentamento de alguns de seus soldados.

novos

Portanto, senhores, admitto a censura do nobre

armamentos que se mandou vir da Europa. Quer o nobre

senador a esse respeito, porque na realidade eu não

senador que todos os corpos estejam completamente

previ...

armados?

Não

póde

dar-se

mesmo

o

caso,

Sr.

O SR. MIRANDA: – Não censuro-a V. Ex.

presidente, de não ser necessario que um batalhão tenha

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...quem deu a

armamento novo para o serviço ordinario? Quantas vezes

ordem fui eu, e não me occorreu recommendar que se

nossos altos funccionarios não guardam o armamento

dessem cavalgaduras para a conducção das mulheres e

novo por economia? Todas essas considerações não

filhos dessas praças, de Santos a S. Paulo, e não tive

devem pesar em um espirito reflectido, como é o do nobre

quem isso me recordasse.

senador?

O SR. MIRANDA: – Si eu tivesse censurado a V.
Ex., retiraria agora a censura.

O SR. D. MANUEL: – E’ a opposição.

O SR. D. MANUEL: – Depois de estar escripta...

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu não

O SR. MIRANDA: – V. Ex. falla como ministro, e eu

chamaria a attenção do senado para taes censuras, si
não partissem de uma pessoa tão versada em negocios

exponho os factos como homem da opposição.

militares, porque certamente quasi todos os nobres

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A previdencia

senadores estarão convencidos da maneira por que essas

do ministro devia ir até esse ponto, e confesso que incorri

cousas se fazem em nosso paiz. E por isso limito-me a

na censura: peço porém que me relevem essa pequena

fazer estas ligeiras observações, porque me persuado de

falta.

que

o

senado

não

partilha

os

escrupulos,

O SR. D. MANUEL: – Emquanto as faltas forem

as

apprehensões do nobre senador.
O SR. D. MANUEL: – Ninguem partilha.

dessa insignificancia, está bem o governo. Esses é que
são os crimes!
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O honrado

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Vou explicar o
facto a que o nobre senador alludiu relativamente ao

senador

destacamento que ia para a colonia do Tietê.

considerando esgotada a discussão acerca da commissão
de

pela

provincia

de

Matto-Grosso,

não
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promoções, ainda voltou á carga. Creio que o nobre

Grosso limitada pela outra do nobre senador pelo Rio de

senador pelo Rio de Janeiro fez todas as considerações

Janeiro. Vejamos agora si posso defender o acto,

que era possivel fazer acerca de similhante assumpto, e

mostrando

que eu dei tambem a resposta...

attribuições do ajudante general, não tirou nenhuma que

que

o

Sr.

ministro,

podendo

tirar

as

O SR. D. MANUEL: – Apoiado.

importasse offensa do pensamento da lei. Si eu mostrar

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...que minha

que o Sr. ministro não tirou nenhuma attribuição do

fraca intelligencia podia suggerir, e por isso pouco poderia

ajudante-general, segue-se que não houve nenhuma

adiantar relativamente aos pontos em que a discussão

offensa da lei.

versou. Mas hontem o nobre senador, não direi que

Prescindirei da maneira por que considerei a

considerou a questão por um lado novo, mas deu-lhe uma

questão no primeiro dia; prescindirei de mostrar que a

fórma

o

auctorisação continha duas partes; que o governo podia

pensamento dos honrados senadores sobre essa materia.

tal,

que

nós

comprehendemos

melhor

fazer o ajudante general sómente centro do exercito, sem

O nobre senador disse: «Eu concordo (nem podia

lhe dar as attribuições da commissão de promoções,

deixar de concordar) que o governo póde voltar atraz.»

porque auctorisação é faculdade para fazer ou deixar de

O SR. MIRANDA: – Perdão, o que eu disse foi –
quero concordar, – tanto que V. Ex. insistiu.

fazer uma cousa. Vamos ao ponto.
Qual foi o pensamento que o nobre ex-ministro da

O SR. D. MANUEL: – E’ a opinião do senado.

guerra manifestou ao corpo legislativo? Foi dar unidade

O SR. MIRANDA: – Mas por ora não é a minha

de fiscalização, unidade de movimento, unidade de

opinião.
O

disciplina ao exercito brasileiro; e, como o ajudante
SR.

MINISTRO

DA

MARINHA:

–

Eu

general era a pedra angular desse edificio novo que se ia

apresentarei ao senado uma consideração muito valiosa.

crear; como o ajudante general devia estar a par de todos

Quando o anno passado o honrado Sr. ministro da guerra

os serviços dos officiaes, devia estar a par de tudo, o

viu censurar-se a sua repartição pela ultima reforma feita,

nobre ex-ministro da guerra considerou, e considerou

quando alguns deputados na camara impugnavam a

muito bem, que essa entidade devia ser aquella que

vantagem dessa reforma fazendo as censuras mais

tivesse de entrar na organisação das promoções do

acres...

exercito; e tivesse de entrar, não por ser uma graduação

O SR. D. MANUEL: – Censuravam bem.

superior, não por ser um homem de merecimento, mas

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...o Sr. ministro

pelo facto de trazer para a organisação das promoções a

disse: «Não preciso de uma auctorisação nova a este

experiencia do primeiro funccionario encarregado de dar

respeito, porque não entendo, como vós, que essa

unidade á fiscalisação, ao movimento e á disciplina do

reforma seja prejudicial ao paiz; entendo apenas que,

exercito, e bem informado de todos os serviços prestados

como todas as cousas humanas, ella tem e deve ter

pelos oficiaes; de maneira que o pensamento cardeal da

defeitos; mas esses defeitos serão corrigidos á proporção

lei foi aproveitar a experiencia do homem que podia ter

que a experiencia demonstrar a necessidade dessa

mais experiencia dessa materia...

correcção, e, para corrigil-os, eu tenho na lei uma

O SR. D. MANUEL: – Muito bem.

auctorisação que não expira sinão em junho do anno

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não podia ser

seguinte.» Isto foi o que disse o Sr. ministro da guerra; a

outro o pensamento do nobre ex-ministro da guerra, cujo

emenda

bom senso practico todos reconhecemos.

que

havia

sido

apresentada

dando-lhe

auctorisação para essa reforma foi retirada, e, por
consequencia, a opinião de S. Ex. foi approvada pela
camara.

O SR. MIRANDA: – De sorte que prefere a
conveniencia á expressão clara e positiva da lei!
O

SR.

MINISTRO

DA

MARINHA:

–

Estou

Portanto já vê o nobre senador que a camara dos

defendendo o acto do meu nobre collega com o

deputados é seguramente da mesma opinião que o Sr.

pensamento da lei. (Apoiados.) Digo que desde que essa

ministro da guerra; e, si muitas vezes um ministro póde

experiencia está aproveitada, desde que a entidade

tomar a responsabilidade de um acto, com muito mais

creada entra, não direi como parte unica, mas integrante

facilidade, com muito mais confiança o deve fazer quando

da commissão de promoções, o pensamento cardeal da

vê que esse acto tem por si a maioria da camara dos

lei está preenchido.

deputados.
O SR. MIRANDA: – E contra uma grande porção

O SR. MIRANDA: – E a letra da lei violada,
supplantada.

do senado.
O SR. D. MANUEL: – Que grande porção? V.

O

SR.

D.

MANUEL:

–

Qual

supplantada!

Supplantando está o Sr. ministro aos senhores.

Ex.?...

O

SR.

MINISTRO

DA

MARINHA:

–

Estou

O SR. MIRANDA (ao Sr. Ministro): – Attenda V. Ex.

argumentando na hypothese, que já não se controverte,

que eu concordei em hypothese; agora argumente contra

de que o ministro podia reviver a mesma commissão;

a proposição que emitti.

estou mostrando que, revivendo a commissão, não

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Bem, vamos

destruiu o pensamento da lei.

reduzir a questão a um terreno mais estreito, em que o

Mas agora o que fazem os dois membros da

possamos resolver. O nobre senador disse: «Eu concordo

commissão? Pela entrada destes dois membros para

por hypothese em que o governo podia dar e tirar no

formarem uma commissão nova, (admitto que seja

decurso da lei annua as attribuições do ajudante-

commissão nova)...

general»; e o nobre senador pelo Rio de Janeiro

O SR. MIRANDA: – Não póde deixar de admittir.

accrescentou: «Na hypothese que não offendesse o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...pergunto eu,

pensamento da lei.» Eu admitti portanto a proposição do

essa commissão faz mais ou faz menos do que fazia a

honrado senador por Matto

outra?
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O SR. MIRANDA: – Faz mais.

segundo o ministro entendia conveniente. Dava-se

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Por isso dei

mesmo o caso de preencher elle em uma mesma classe

hontem um aparte em que dizia que o nobre marquez de

maior numero de vagas por antiguidade, ou sómente por

Caxias, auctor do regulamento, não executaria tão

merecimento, deixando para nas promoções futuras

perfeitamente seu pensamento como foi executado pelo

restabelecer o equilibrio dos dois principios.

meu honrado collega.

O Sr. ministro da guerra effectivo, enxergando

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Póde ser...

perigo nessa maneira de proceder, quiz fixar as

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Fallando deste

attribuições do ministro a similhante respeito. Pergunto

modo não faço nenhuma offensa ao nobre senador, sou

eu: isto não é louvavel? Perfeitamente louvavel. O

dos que fazem mais justiça ao merecimento do nobre

ministro que estava na posse de um arbitrio foi o proprio

marquez; mas não póde S. Ex. prever tudo, nem de

que abriu mão desse arbitrio, e estabeleceu um principio

antemão dizer os melhoramentos que a experiencia deve

para elle e seus successores respeitarem. Portanto já se

indicar para seus actos, mesmo os melhores. S. Ex., que

vê que o acto do Sr. ministro da guerra é muito digno de

quiz

dessa

louvor, é um acto de um homem a quem cada vez admiro

entidade militar que creou, não podia querer embaraçar

mais, porque não examino nenhum de seus actos que

quaesquer providencias futuras, que podessem tornar

não encontre a sua razão, e esta sempre fundada no

mais beneficos os effeitos de sua reforma. Assim pois o

interesse publico.

aproveitar

a

experiencia

administrativa

meu collega não fez mais do que, aproveitando a

O SR. D. MANUEL: – E’ um homem muito habil

experiencia do illustre Sr. ajudante-general, dar-lhe

pelos seus talentos e conhecimentos; e querem os

auxiliares distinctos que concorressem tambem, e muito

casacas censural-o.

vantajosamente, para um perfeito trabalho acerca de

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O regulamento

promoções; ora, ainda não foi contestado que esses dois

não determinava que, quando o numero das vagas fôsse

officiaes

sua

impar, o principio que estivesse credor do outro fôsse

independencia, por suas elevadas patentes, são os mais

pago na primeira occasião; havia uma especie de conta

habilitados para coadjuvar o ajudante general nesse

corrente, e o pagamento dos saldos dependia da vontade

serviço, para mesmo concorrer com elle, como querem os

do ministro.

nobres senadores, na organisação das escalas de

regulamento: «Quando fôr preenchida por antiguidade

promoção; está visto que, aproveitando-se tambem a

uma vaga, o excesso do maior numero par contido no

experiencia desses generaes, fez-se com que o serviço

numero impar das vagas, logo na promoção seguinte se

se tornasse mais perfeito e completo, porque foi tudo

deve indemnisar o principio do merecimento, de maneira

aproveitado o que havia de bom, quer no systema antigo,

que haja sempre perfeito equilibrio entre os dois

quer no systema moderno, de maneira que hoje o que

principios, e não se possa a arbitrio tomar um só e mesmo

existe é o que ha de melhor.

principio por conta das promoções futuras. Vejamos si o

generaes

de

que

tractamos,

por

O SR. D. MANUEL: – Muito bem! a isso não se
responde.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Respondendo
ao honrado senador pela provincia de Matto-Grosso,
deixo de reproduzir os argumentos que já apresentei.
O SR. D. MANUEL (ao Sr. Miranda): – Volte ainda
ás promoções.

O Sr. Coelho disse porém no seu

meu nobre collega procedeu na ultima promoção de
conformidade com esse seu pensamento contido no
regulamento que promulgou.
Disse o nobre senador que, na classe dos coroneis
de cavallaria, o principio de antiguidade estava para o de
merecimento na razão de 14 para 4. Isto é exacto; mas o
nobre senador accrescentou: «Entretanto foi promovido

O SR. MIRANDA: – Hei de voltar.

por antiguidade a coronel um tenente-coronel» Nisto é

O SR. D. MANUEL: – Ha de levar uma derrota.

que ha engano da parte do nobre senador.

O SR. MIRANDA: – E’ sempre gloriosa, quando
pugnamos pela fiel execução das leis.

O SR. D. MANUEL: – Como sempre; porque não
tem informações, ou vai bebel-as em fontes pouco puras.

O SR. MIRANDA: – Bem sei que na publicação da

O SR. D. MANUEL: – Está um bom pugnador.
O

SR.

MINISTRO

DA

MARINHA:

–

Uma

ordem do dia de 10 se corrigiu isso.

accusação grave ainda foi feita pelo nobre senador ao Sr.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A ordem do dia

ministro effectivo da guerra, na maneira por que fez as

é que interpreta fielmente o pensamento do ministro, e

promoções. O nobre senador leu o regulamento de 29 de

corrige qualquer esquecimento que se tenha dado; é a

julho de 1857 e disse que o pensamento desse

peça authentica, e o nobre senador recorreu á outra...

regulamento não tinha sido attendido na promoção do dia

O SR. MIRANDA: – Recorri a ambas.

2 de dezembro. Vou historiar ainda o que se passou, para

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...por isso disse

que o senado comprehenda a questão.
Os nobres senadores sabem que a lei determina

que tinha sido promovido por antiguidade...
O SR. MIRANDA: – Era o mais antigo.

que nos postos superiores as promoções sejam feitas,

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...um homem

preenchendo-se metade das vagas por antiguidade e

que tinha sido promovido por merecimento, embora fôsse

outra metade por merecimento. Ora, dá-se ás vezes o

o mais antigo, porque o senado sabe que o mais antigo

caso de não se poder attender bem aos dois principios,

póde ter merecimento. Vamos á outra censura.

quando se chega a um numero impar, e não se póde
achar um termo medio para a promoção segundo ambos
os principios. Dahi resultava que, quando o numero das
vagas era impar, seguia-se á arbitrio, ora o principio da
antiguidade, ora o do merecimento,

Na classe dos tenentes coroneis da mesma arma,
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disse o nobre senador, predominava ainda o principio do

annos approvados plenamente e se houverem distinguido

merecimento; mas das duas nomeações feitas, uma foi

nos

por antiguidade. Eis-aqui o nobre senador respondendo

aproveitamento, serão promovidos ao posto de alferes

com as suas proprias palavras á censura que dirigia ao

alumnos com os vencimentos de soldo correspondente ao

Sr. ministro da guerra. Si o pensamento do ministerio era

mesmo posto; mas só poderão passar a effectivos os de

o equilibrio, e si havia duas promoções a fazer, como é

cavallaria e infantaria depois de terem um anno de serviço

que o Sr. ministro podia deixar de proceder como

effectivo nos corpos das armas a que pertencerem e os

procedeu? O seu regulamento declara terminantemente

de artilharia e de engenharia, depois de quatro annos

que; quando fôr par o número das vagas, sempre uma

approvados.»

exercicios

practicos

com

applicação

e

Note-se que o principio que regula é differente.

metade ha de ser preenchida por merecimento, e outra

Esses moços tinham quatro annos de estudos, com

metade por antiguidade.
O SR. MIRANDA: – E o equilibrio?

approvações plenas, porconseguinte quatro annos de

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O equilibrio só

praça, segundo uma provisão do concelho supremo

se verifica quando ha numero impar; quando o numero é

militar, que manda contar como tempo de serviço os

par, segue-se invariavelmente o preceito da lei. Onde está

annos que se estudam com aproveitamento nas escolas

pois o objecto da censura?

militares, por tanto foram promovidos na conformidade da

O SR. D. MANUEL: – Muito bem, Sr. ministro;

lei.
O SR. D. MANUEL: – Nem apparece um aparte!

derrote me esta opposição.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas o nobre

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Vejamos ainda

senador continuou a lêr o art. 6º que estabelece a

si o nobre senador foi mais feliz nas outras censuras.
O SR. D. MANUEL: – O Sr. Miranda estava

maneira de se proceder á promoção dos cadetes e outros.
Diz a lei: (lê) «Art. 6º Os postos de alferes ou 2os tenentes

hontem nos seus máos dias.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Na classe dos

serão

preenchidos

pelos

alferes

alumnos,

na

majores da mesma arma, disse ainda o nobre senador, o

conformidade do art. 15 do decreto n. 404 do 1º de março

principio de antiguidade estava para o de merecimento na

de 1845, pelos cadetes que tiverem servido como

razão de 14 para 4; e entretanto foram nomeados dois,

inferiores por tempo de seis mezes ao menos, e pelos

um por antiguidade e outro por merecimento. Ora,

sargentos, tendo todos elles 18 annos completos de

senhores, si fôsse um, ou tres, ou cinco o numero das

edade, conveniente robustez, boa conducta civil e militar,

vagas, sim, porque havia numero impar, e então deveria

e além disto dous annos pelo menos de praça effectiva.»

predominar o principio de antiguidade, isto é, o excesso

Note-se agora o engano do nobre senador: a lei

do maior numero par contido no numero das vagas devia

diz: «Os alferes alumnos devem ser promovidos segundo

ser promovido, attendendo-se a esse principio. O nobre

decreto tal,» e depois, tractando dos cadetes e sargentos,

senador ainda respondeu por si mesmo á censura que

estabelece a regra da promoção destes, e então diz:

fez: e assim tudo o mais. O nobre senador quer que se

«Devendo ter todos elles dous annos de praça;» de sorte

restabeleça o equilibrio de uma vez, o que não póde ser,

que o nobre senador entendeu que a palavra – todos –

pois ha de se proceder a respeito de conformidade com o

devia comprehender os alferes alumnos que têm sua

regulamento ultimo.

promoção regulada por outro decreto; é uma promoção

O resumo publicado pelo Jornal não menciona
uma accusação que o nobre senador produziu por ter o
governo

confirmado

no

posto

de

2º

tenente

de

engenheiros a dois alferes alumnos, que ainda não
tinham dois annos de praça.
Examinemos a legislação a este respeito, afim de
vêr si o nobre senador foi mais feliz nesta censura.

que está sujeita a um principio especial.
O SR. MIRANDA: – Havemos de vêr, si lá
chegarmos.
O SR. D. MANUEL: – O que vale é ser ainda
condicional, – si lá chegarmos.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Vê pois o
senado que o nobre senador fez realmente uma injustiça

O SR. MIRANDA: – Não quiz citar os nomes.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – São os dois

ao meu nobre collega, entendendo que elle violou a lei.
Agora

quanto

a

outra

censura.

E’

exacto,

primeiros alferes-alumnos promovidos. Não tinham dois

senhores, que foram nomeados cinco alferes de mais; o

annos, disse o nobre senador; e é certo, porquanto

nobre senador accrescentou porém: «Sem necessidade»

assentaram elles praça, um em 17, e o outro a 19 de

e isto é o que se nega; porque essas nomeações foram

dezembro de 1855, e a promoção foi a 2 de dezembro de

feitas para as companhias provisorias; e o nobre senador

1857; faltavam por conseguinte ainda 15 ou 17 dias! Ora,

comprehenderá que sua argumentação não tem essa

eu como jurisconsulto podia a respeito citar um principio

importancia que lhe deu...

muito corrente de direito, mas não quero valer-me de

O SR. D. MANUEL: – Nem força.

minha profissão para defender o ministerio da guerra.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...quando

O SR. D. MANUEL: – Apoiado; (rindo-se) essa foi
bem achada.

souber que os cinco alferes nomeados já se acham no
quadro, e já ha mais vagas; além de que posso citar

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Diz o art. 6º do

precedentes no mesmo sentido: ainda na penultima

regulamento de 31 de maio de 1851: «Os postos de

promoção foram promovidos cinco alferes de mais,

alferes ou 2os tenentes serão preenchidos pelos alferes

quando não havia essa necessidade das companhias

alumnos, na conformidade do decreto n. 404 do 1º de

provisorias. O nobre senador sabe que em circumstancias

março de 1845. Vamos a vêr esse decreto. Diz elle (lê):

extraordinarias o ministro não póde ser censurado com

«Art. 15. Os que tiverem dois

justiça, de augmentar o numero dos alferes, porque esse
augmento se póde realizar de modo que não prejudique o
quadro, como no caso vertente, e a lei o que quiz foi não
ter officiaes sem emprego
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nos corpos, e nas duas classes, depois de cessadas as acto é irregular, todavia deve fazer justiça ao nobre
circumstancias graves.

ministro da guerra, porque deve estar convencido que o

O SR. D. MANUEL: – Isso é responder com o nobre ministro não practicou um só acto sem exame, sem
estudo de uma noite ao estudo de tres mezes.

consciencia de que cumpria o seu dever.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não era

O SR. MIRANDA: – Já hontem fiz essa justiça ao

conveniente que as companhias provisorias estivessem Sr. general Coelho.
sem officiaes ou os tivessem emprestados. Portanto, o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não sei si V. Ex.

nobre senador fez uma censura muito grave e sem fez mais algumas observações.
fundamento algum.

O SR. MIRANDA: – Terminei o meu discurso com a

Si a acção ministerial deve ser tal que nem nas representação dos medicos do Rio Grande do Sul.
circumstancias extraordinarias os ministros possam fazer

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não foi recebida

alguma cousa mais que não offenda o pensamento da lei, pelo governo; além disso é uma opinião de officiaes e de
então declaro que em muitos casos o governo se verá pessoas que não podem nem têm direito de entrar no
embaraçado para fazer o serviço, quando se derem essas exame dos actos do governo.
circumstancias, sem offender direitos.

O SR. MIRANDA: – Como queixa.

O que a lei quer, como disse, é que os quadros,

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não houve

depois das circumstancias extraordinarias, fiquem em seu queixa: nem se podiam queixar, porquanto eram capitães e
estado normal.

tenentes que representavam contra a promoção de um

O SR. MIRANDA: – Como é que podem ficar em tenente-coronel, que em nada lhes prejudicava.
estado normal, si se augmenta o numero dos officiaes?

Concluo aqui as minhas observações, o senado me

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Comprehendo desculpe si por differentes vezes lhe tenho roubado alguns
bem que isso se possa dar, como se deu.

momentos de attenção.

O SR. MIRANDA: – O facto deu-se, e V. Ex.
defendeu-se com a necessidade.

O

Sr.

Miranda

pronuncia

um

discurso

que

publicaremos no appendice.

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

Dada a hora fica adiada a discussão; e, retirando-se

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Senhores, a o Sr. ministro, o Sr. presidente dá para ordem do dia da
questão do corpo de saúde já é tão antiga que tenho seguinte sessão:
receio de abusar da paciencia do senado tractando della;

Discussão de redacção que se acha sobre a mesa.

mas eu responderei sómente a uma observação feita pelo

Terceira discussão das proposições da camara dos

nobre senador.

deputados; 1ª, auctorisando o governo para mandar

Disse S. Ex.: «Vós não podeis allegar a razão de matricular os estudantes Pedro Nolasco Pereira Leite no 5º
não estar executada a lei nova, porque já ha 20 dias antes anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, Pedro
fizestes

uma

nomeação.»

Ora,

este

argumento

é de Calazans no 4º anno da faculdade de direito do Recife e

improcedente para todos os que sabem a maneira por que Francisco Benedicto de Souza Barboza no 2º anno da de
se executa um regulamento ou lei; o regulamento não se S. Paulo; 2ª, auctorisando o governo para mandar
executa em um só dia, executa-se por partes, e só se matricular no 3º anno da faculdade de medicina do Rio de
considera perfeitamente executado quando todas as Janeiro o estudante Luiz Francisco Murinelli, e no 3º anno
nomeações estão feitas.

da faculdade de direito do Recife Felippe Motta de

O SR. MIRANDA: – Foi um dos muitos argumentos Azevedo Corrêa, com as emendas que passaram na 2ª
que apresentei.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Os outros já têm

discussão, e as outras materias já designadas.
Levanta-se a sessão ás 3 horas e um quarto.

sido considerados por mim.
O SR. MIRANDA: – Mas V. Ex. não respondeu a
elles.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si não valem as

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO

respostas que tenho dado, não posso apresentar outras

CAVALCANTI DE LACERDA.

novas, porque seria repetir-me.
O SR. MIRANDA: – Eu hei de responder a tudo
quanto V. Ex. tem dito.

Summario. – Primeira parte da ordem do dia. –
Dispensa a diversos estudantes. Votação. Discursos dos

O SR. D. MANUEL: – Não póde fazel-o com Srs. Ferreira Penna e visconde de Jequitinhonha. Votação.
vantagem.

– Privilegio para lavrar minas de carvão de pedra na

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não duvido que provincia do Rio Grande do Sul. Discursos dos Srs.
o nobre senador responda e se convença mesmo de que o Cansansão e marquez de Olinda. – Segunda parte da
fará victoriosamente; mas eu tambem tenho consciencia ordem do dia. – Fixação de forças de terra. Discursos dos
de ter mostrado ao senado pelo menos que o nobre Srs. visconde de Albuquerque, ministro interino da guerra,
ministro da guerra foi demasiadamente escrupuloso em Miranda, Souza e Mello e barão de Pindaré.
todos os actos que practicou, que razões fortes e
imperiosas pesaram no seu espirito e dominaram sempre
seus actos.

A’s 10 horas e 3 quartos da manhan, o Sr.
presidente abre a sessão, estando presentes 30 Srs.

Si o senado entender que um ou outro acto é Senadores.
irregular, está no seu direito; mas o que eu posso
assegurar é que, embora o nobre senador ache que este

Lida a acta da anterior, é approvada.
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Não ha expediente.

Nolasco Pereira Leite no 5º anno da faculdade de medicina

Compareceram no decurso da sessão mais 7 Srs. do Rio de Janeiro; Pedro de Calazans no 4º anno da
senadores.

faculdade de direito do Recife; e Francisco Benedicto de
Souza Barboza no 2º anno da de S. Paulo.
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente, o senado ha de recordar-se que na primeira

DISPENSA A DIVERSOS ESTUDANTES.

discussão desta resolução eu disse que, examinando
estes papeis, só encontrava requerimento do estudante

Segue-se a 3ª discussão da proposição da outra Pedro Nolasco Pereira Leite com alguns documentos a elle
camara auctorisando o governo para mandar matricular no juntos, e não encontrava nada de relativo aos outros
3º anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro o peticionarios.
estudante Luiz Francisco Murinelli e no 3º anno da

Devo declarar ao senado que, examinando os

faculdade de direito do Recife o estudante Felippe da annaes da camara dos Srs. deputados (que tambem foram
Motta de Azevedo Corrêa, com as emendas que passaram examinados pelo nobre senador por Minas Geraes,
na 2ª discussão.

membro da commissão de instrucção publica), achei que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A os
emenda da commissão comprehende os dois artigos?

outros

proposição

estudantes
em

virtude

foram
do

contemplados

requerimento

de

nesta
alguns

O SR. FERREIRA PENNA: – A proposição da deputados; não sirva portanto de embaraço ao senado
camara dos deputados contem dois artigos: o 1º refere-se para

adoptar

esta

resolução

o

não

apparecerem

ao estudante Murinelli, a respeito do qual já dei documentos. E eu da minha parte devo dar esta
informações ao senado; o 2º tem por objecto a matricula explicação, porque, quando tomei parte na primeira
do estudante Felippe da Motta de Azevedo Corrêa na discussão, como que impugnei a proposição, porque não
faculdade de direito do Recife. A’ cada um destes artigos havia requerimento das partes nem documento algum que
offereceu a commissão uma emenda.

justificasse a pretenção. Nos annaes da camara vem

Aproveito a opportunidade para dar mais algumas extensamente feita essa discussão, e eu creio que,
explicações, com o fim de prevenir qualquer duvida que se referindo-me á opinião do nobre senador por Minas
possa suscitar na outra camara, posto que, a meu vêr, Geraes, que tambem examinou esse debate, posso
esteja concebido em termos bem claros o parecer da asseverar ao senado que houve minucioso exame ácerca
commissão.

desta concessão; as circumstancias foram todas avaliadas,

O art. 2º da proposição tinha por fim permittir que o e a camara concedeu a licença com conhecimento de
estudante Motta se matriculasse no 3º anno; mas o senado causa.
nenhuma

deliberação

tomou

sobre

isso

até

o

Tendo eu impugnado a proposição porque não

encerramento da sessão de 1857. Em maio proximo tinha documento, era obrigado a declarar o resultado
passado foi aqui apresentado e remettido á commissão de desse exame, avista do qual voto pela proposição sem a
instrucção publica um requerimento do mesmo estudante, menor difficuldade. Mas desde já declaro ao senado que
pedindo a decisão deste negocio, e pelo exame dos de hoje em diante estou muito disposto a votar contra
documentos com que elle o instruiu, veiu a commissão a estas e outras pretenções, a não se darem circumstancias
conhecer que a sua pretenção em 1857 tinha por objecto a muito importantes e urgentes. E faço esta declaração em
matricula do 4º anno e não a do 3º, pois que das materias consequencia da relaxação que vão tendo os estatutos das
deste já havia feito acto, no qual foi approvado. Passando escolas pelo que diz respeito á matricula; e porque é
eu a averiguar a causa da discrepancia que se notava necessario que se estabeleçam regras de severidade a
entre os documentos e o teor da proposição da outra este respeito, para que não haja desegualdade entre os
camara, fui informado de que a deliberação por ella proprios escolares, uns apressam-se a comparecerem em
tomada tivera por unica base uma simples emenda ou tempo, e outros esquecem-se dos seus deveres, ficam em

artigo additivo, apresentado por um dos seus membros suas casas divertindo-se, e depois vão frequentar as aulas
quando se discutia o projecto relativo a Murinelli, e assim e conseguem ser matriculados.
tornou-se

evidente

que

o

equivoco

consistiu

em

mencionar-se nessa emenda o terceiro em vez do quarto.

Agora não sei si disto resulta tambem algum
inconveniente relativamente á disciplina das aulas; isto é,

Estando, pois, provado pelos documentos a que me não sei si o estudante que não está matriculado e que
tenho referido que em 1857 este estudante não pôde apenas frequenta as aulas como ouvinte, está debaixo da
matricular-se no 4º anno, como pretendeu, por haver mesma disciplina, a que está sujeito o estudante
chegado ao Recife poucos dias depois de findo o prazo matriculado; si é chamado ás lições, si emfim tem
que os estatutos marcam, estando tambem provado que obrigação de estudar tanto como aquelle que se acha
isto aconteceu por motivos independentes de sua vontade, matriculado. Ora eu creio, estou mesmo convencido, que
entendeu a commissão que practicava um acto, sinão de os estudantes não matriculados não estão debaixo da
rigorosa justiça, pelo menos de bem entendida equidade, mesma disciplina que os matriculados; e então póde-se
offerecendo a emenda, por meio da qual se lhe permitte dizer (não com certeza, mas com muita probabilidade) que
fazer acto do 4º anno e matricular-se no 5º, cujas aulas as vantagens que adquirem aquelles somente com a
tem egualmente frequentado como ouvinte.
Não havendo mais quem peça a palavra, approva-

frequencia não são as mesmas que adquirem estes.
Ora isto é um grande inconveniente...

se a resolução com as emendas, sendo estas remettidas á

O SR. MINISTRO DO IMPERIO: – Grandissimo.

commissão de redacção.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Por

Entra em 3ª discussão a proposição auctorisando o isso é que eu declaro desde já ao senado que de hoje em
governo para mandar matricular os estudantes Pedro

diante hei de me oppôr a taes concessões, salvo

Sessão de 14 de Agosto

127

aquellas excepções que forem tão emergentes que da industria do paiz devem resultar do desenvolvimento e
arrastem minha consciencia e destruam meus escrupulos.

prosperidade dessas mesmas emprezas. A illustração do

Não havendo mais quem peço a palavra, encerra- senado me dispensará de entrar em longa demonstração
se a discussão e approva-se a proposição para subir á para provar de quanta vantagem seria a exploração de
sancção imperial.

uma mina de carvão de pedra que possa, sinão satisfazer,
ao menos auxiliar a nossa navegação a vapor já tão
CARVÃO DE PEDRA.

extensa. Ainda mesmo quando o carvão, cuja lavra
pretende a companhia, não sirva sinão para uso da

Continúa a 1ª discussão, adiada na sessão de 13 navegação interna da provincia do Rio Grande, é de
do mez passado, da proposição da referida camara simples intuição que, sendo essa provincia dotada pela
approvando as condições com que foi concedido o Providencia de vastos lagos e extensas linhas fluviaes, que
privilegio de lavrar minas de carvão de pedra, e explorar se prestam a uma excellente navegação a vapor, sentindo
outras, na minha provincia de S. Pedro, com o respectivo ella falta de outro combustível, e lhe sendo difficil, pela má
parecer da commissão de emprezas privilegiadas.

condição de sua unica barra, importal-o dos portos

Dada por finda a 1ª discussão, passou a proposição estrangeiros, digo eu que ainda quando o carvão fossil de
para a 2ª, na qual entrou logo, começando-se pelo art. 1º, suas minas não servisse sinão para uso de sua propria
com as emendas da sobredita commissão.
O

SR.

CANSANSÃO

DE

navegação, seria razão muito valiosa para que o governo

SINIMBU’:

–

Sr. animasse, como tem feito, por todos os meios ao seu

presidente, desejo mandar uma emenda ao art. 1º da alcance a lavra desse combustivel, e certamente não
resolução que se discute. Pela leitura do contracto feito poderá conseguil-o por meio mais efficaz do que
pelo governo imperial com os concessionarios da empreza concedendo algumas vantagens á companhia que para
de lavrar carvão fossil na provincia de S. Pedro, houve esse fim se organisou.
uma disposição, em virtude da qual esses cessionarios

Eu pois, Sr. presidente, tomo a liberdade de propôr

eram obrigados a indemnizar os cofres publicos das a seguinte emenda á condição 3ª do parecer da
despesas feitas até agora com essa exploração.

commissão. Em logar de 20% – diga-se 10%.

Tendo o contracto sido remettido á commissão de

No mais estou concorde com o parecer da

emprezas privilegiadas, este, tomando o negocio em sua commissão.
illustrada

consideração,

julgou

conveniente

fazer-lhe

E’ apoiada e entra em discussão a emenda do Sr.

algumas alterações, e entre essas a seguinte: em vez dos Cansansão de Sinimbú.
encargos a que os cessionarios estavam obrigados por

O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Ministro do

virtude do contracto, isto é, de indemnizar os cofres Imperio): – Sr. presidente, esta mina foi explorada á custa
publicos das despesas até agora feitas por elles com a do thesouro, e por isso é justo que elle seja indemnizado
exploração

e

lavra

das

minas,

de

venderem

os das despesas que fez; a mesma companhia reconheceu

emprezarios ou a companhia que por elles fôr organisada isso e propoz o systema de pagamento, que era mandaro carvão que ao estado fôr necessario para o costeio dos se calcular as despesas feitas até a época em que se deu
navios e officinas nacionaes, com a differença de 20% por concluida a exploração, para ser paga, e isso foi
menos sobre o preço por que o carvão fôr vendido aos adoptado

pelo

governo.

Entretanto

a

commissão

particulares. As ligeiras observações que tenho de apresentou outra base, que me parece preferivel. A mina
offerecer ao parecer da commissão versam unicamente continúa a ser lavrada por conta do governo, com muito
sobre este ponto, porque com o mais estou conforme.

poucos trabalhadores e com muito pouco material, porque,

Entendo, Sr. presidente, que uma empreza nova não tendo ella de ser lavrada pelo governo, não convêm
que se organisa com um fim tão util qual seja este, que é a empregar grandes capitaes nessas maquinas, nem ter
unica em torno do Imperio, e cujos resultados ainda não muito pessoal.
são

bastantemente

conhecidos,

podendo-se

mesmo

Concordo com a emenda do nobre senador; acho-a

receiar que pelo menos, antes de muito tempo, não sejam muito attendivel, porque com a taxa de 20% não poderá a
tão vantajosos, como se poderia presumir, visto como companhia tirar grandes lucros e talvez não tire nenhum.
ainda não se obteve a melhor qualidade do carvão e não Como já disse, a mina continua a ser lavrada por conta do
se póde já calcular as despesas que se farão para governo, e isto pela necessidade de acudir á navegação
profundar a excavação no intuito de descobrir as camadas interna, que precisa desse carvão; em attenção a esta
mais perfeitas, ignorando-se por isto mesmo qual a circumstancia foi que o governo mandou continuar a lavrar
extensão do mercado em que o carvão que é actualmente a mina mas não póde a companhia pagar essa despesa
lavrado póde ser vendido, deve receber do governo a mais com tamanho onus.
ampla protecção. E pois tomo a liberdade de propôr que a

Esta mesma companhia pediu concessão para

condição de venda desse combustivel ao governo com a explorar a mina do Tubarão, a qual já foi explorada por
diminuição

de

mercado,

como

propõe

a

illustrada ordem do governo. Reconheceu-se que é um excellente

commissão no seu parecer, seja reduzida a 10%, si mineral, mas appareceu uma grande difficuldade que é a
todavia o governo não se oppõe a esta ligeira modificação; conducção do carvão para o mercado, carvão que, posto
e, como se acha presente o Sr. ministro do imperio, no Rio de Janeiro, anda pelo duplo e talvez mais do preço
desejaria que S. Ex. tivesse a bondade de dizer-me, si do carvão estrangeiro. Para procurar melhor meio de
julga que ha alguma desvantagem na reducção que transporte, esta companhia tem de gastar bastante
proponho.

dinheiro; é um beneficio que ella faz e de que não tirará

Entendo que são emprezas de que o governo não proveito nenhum, si accaso não conseguir uma conducção
deve tirar outros lucros sinão aquelles que em beneficio

facil para os portos de mar. E isto é uma circumstancia que
falla em favor da companhia.
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Eu aproveito a occasião para fallar em um objecto temos uma regra para estes casos, até que o poder

que me ia esquecendo; quero fallar a respeito das datas e legislativo regule definitivamente este objecto. Foi uma
terrenos mineraes.
Tendo

de

medida provisoria que tomei, e que me pareceu necessaria
resolver

sobre

a

materia

e

não para evitar duvidas na medição das terras mineraes,

encontrando lei ou disposição alguma sobre ella, adoptei quando se tracte de concessões do governo.
as bases que se acham expressas no decreto de 12 de

Esta discussão fica adiada.

outubro de 1847, e estimo ver que a commissão do senado
se conformasse com a 7ª condição alli mencionada, cujo

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

teor é o seguinte: cada uma data (mineral) será de 141,750
braças quadradas, segundo a base de 225 braças

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

quadradas por trabalhador e estabelecida no § 3º do art. 6º
do alvará de 13 de maio de 1803, tomando-se o termo

Continúa a discussão do art. 1º.

medio de trabalhadores segundo o § 2º do art. 7º do

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sr.

mesmo alvará.

presidente, eu não tinha intenção de fallar mais sobre esta

Si porém fôr de carvão de pedra, tem o dobro deste materia; estava resolvido a contentar-me com o que disse
numero de braças. Na concessão de datas de terras na occasião em que mandei a emenda, mas depois vi que
diamantinas se observará a legislação geral. A razão que a discussão tomava um caminho que não podia ser
tive para adoptar este numero de braças eu vou expôl-a. abandonado.
Tendo eu de fazer uma dessas concessões, quiz saber

O nobre senador pela provincia de Matto-Grosso

qual era a extensão de uma data mineral, e isto me parecia fez sobre o estado do exercicio uma exposição que,
facil, porque não é d´agora que se empregam trabalhos presumo, ha de fazer uma impressão má no paiz, eu
desta ordem, e de terras mineraes tem-se feito milhares de entendo que o nobre senador disse (pelo menos em
concessões. Saiba-se agora que não me foi possivel saber grande parte) grandes verdades, e ainda podia dizer
qual é essa extensão. Fiz todos os exames na secretaria, muitas outras, porque eu tambem entendo que o que S.
consultei o thesouro, mandei saber das competentes Ex. disse acerca do estado do exercito, podia dizer acerca
auctoridades na provincia de Minas-Geraes, onde me do estado da administração da justiça, do estado dos
parecia que isto devia ser corrente, e em resultado não negocios

ecclesiasticos,

e,

em

geral,

de

toda

a

achei sinão duvidas; tudo se vai regulando por practicas e administração publica.
por opiniões. Tudo isto provêm de muitas leis que têm sido

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

feitas, e que não têm sido executadas, mas que não tendo

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Isso

sido executadas são todavia consideradas como em vigor disse o nobre senador por Matto Grosso é uma das causas
por outras posteriores. Daqui resultou variar a practica, e que actuam em mim para o grande pezadello do futuro; e
desta practica formarem-se certas opiniões.
O fallecido Sr. senador Maia foi o que conseguiu
firmar com mais alguma estabilidade uma opinião, e esta é

não é só quanto á repartição da guerra.
O SR. D. MANUEL: – Naquelle ponto?
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Saiba V.

a que se professa no thesouro. Mas isto não passa de Ex. que eu, quando ainda era minino, prestei um
opinião, e não é seguida constantemente em Minas- juramento, do qual nunca me esqueci, e uma das cousas
Geraes, e menos em outras provincias; no Rio Grande do que então jurei foi: «Todo aquelle que disser – tudo está
Sul, por exemplo, onde a data se reputa ser o triplo do que perdido, fujamos – deve ser morto pelo primeiro que se
se calcula em Minas. Neste estado de cousas, querendo achar presente.»
eu fixar, ainda que provisoriamente, a extensão de uma

O SR. D. MANUEL: – Applique isso ao Sr. Miranda.

data, que me parecia muito singular fazer-se uma

O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

–

concessão sem se saber de que, consultei a sessão do Portanto, não sou eu que levanto o alarma, acho remedio
imperio do concelho de estado. Mas como se fazia urgente para todas as cousas, e por isso notei que o nobre

uma decisão qualquer, servi-me das regras da lei de 1803. senador, dizendo verdades, não apresentasse aquelles
Nesta lei faz-se differença entre mineração por um remedios

que

julgasse

applicaveis

ás

nossas

individuo só, trabalhando com seus proprios recursos, e necessidades mais urgentes, porque isso de confiança ou
mineração por companhias. No primeiro caso regulava-se não confiança no governo é já materia velha e sediça; isso
a data pelo numero de braças, na razão de 15 braças em não é sinão das causas da desmoralisação que existe no
quadro por trabalhador, e no segundo por um numero paiz.
nunca menor de 252 trabalhadores, e nem maior de 1,008;

Tractemos de auxiliar o poder, de dar-lhe meios

não vem agora para o caso explicar esta proporção que a para minorar os nossos males, eis-aqui que, presumo,
lei marcou.

devemos fazer; e o corollario disto é: nada de maiorias

A vista destas duas disposições daquella lei, o que nem de minorias, porque a causa de nossos males são as
restava era determinar o recurso de braços para a chamadas maiorias. Quando um ministro quer occupar-se
concessão: eu o fiz tomando o meio termo entre os dois das questões que mais interessam ao seu paiz, lá
recursos da mesma lei para o caso da companhia, e o apparece este ou aquelle representante que lhe diz: «Hei
resultado deste calculo foi o que se acha no decreto da de faltar-vos com o voto, e a maioria escapa-vos si não
concessão. Cumpre notar a coincidencia deste recurso fizerdes isto ou aquillo.» Os senhores que já foram
estar em relação com a subdivisão da legua como observa ministros digam-me si isto é assim ou não.
a secção.
Esta base não será perfeita nem eu a dou como tal.

O SR. D. MANUEL: – Oh! si é.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Minha

Basta considerar que a lei não contava sinão com braços experiencia

me

para a mineração; e hoje o emprego das machinas faz desmoralisação
variar o trabalho, mas ao menos

tem

ensinado

que

a

causa

da
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em que se acha o exercito, a justiça e outras repartições, condições que se exige para o soldado; mas de querer-se
são as chamadas maiores, e por isso digo que o governo que os criminosos componham o exercito, qual é o
que não póde passar sem ellas não é um governo resultado?
razoavel, é o governo da desmoralisação.

Ha de ser muito difficil chamar a elle gente

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Quando a maioria é morigerada; para se obter essa gente ha as illusões da lei,
ficticia, assim é.

o desprezo dos direitos do cidadão, o arbitrio na

O SR. D. MANUEL: – Quer o governo absoluto?

auctoridade, e o que acontece é que a sociedade fica mais

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Qual perturbada, e a justiça tem necessidade de mais gente. Eu
absoluto! Cuida que tiro-lhe a responsabilidade? V. Ex. pois digo como remedio a isso: seja o exercito composto
sabe qual minha opinião a este respeito; governos sem de homens contractados, contribuindo todos para isso na
responsabilidade são os taes governos de eunucos; a proporção dos seus haveres.
responsabilidade é o brazão do homem de bem.

Respondeu o nobre ministro que exagerei os meus

O SR. DANTAS: – Resposabilidade moral?

calculos, mas é que S. Ex. não deu muita attenção ao que

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não, eu disse. O que S. Ex. asseverou é verdade; com effeito,
real.

ha recrutas que não custam nem 6$, ha alguns que custam
O SR. DANTAS: – A criminal é impossivel.

apenas o pagamento da passagem; mas note S. Ex. que

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O nobre esse arbitrio concedido a todas as auctoridades, essa
senador pela provincia de Matto-Grosso apresentou sua acção que um consideravel numero de funccionarios tem
opinião

em

documentos

officiaes;

elle

pediu

as sobre a população, aggrava, paralysa a industria, multiplica

informações dos inspectores geraes, leu-as na casa.

o numero de praças, e as despesas com os que hão de

O SR. MIRANDA: – Ninguem as contestou.

haver recrutas; sommem-se todas essas necessidades, e

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ninguém ver-se-ha que meu calculo não foi exagerado. S. Ex. disse
as pode contestar, são officiaes.

que a despesa de trazer um homem para o exercito é

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas o pequena, não custa muito ao thesouro; mas não é só o
que havemos de fazer a isso? Que meio indica o nobre que sahe do thesouro, é o que sahe dos lucros cessantes
senador como o mais proprio para chamar o exercito á e damnos emergentes que soffre a população.
disciplina e dar-lhe a fiscalização de que precise? O nobre

Sr. presidente, estou persuadido de que o governo

senador sabe que a administração da justiça repousa hoje do meu paiz póde fazer grandes serviços a elle,
sobre

o

exercito;

qualquer

incidente,

qualquer independente da lei, porque os senhores que são

circumstancia na administração da justiça, faz com que ella enthusiastas da maioria o que respondem logo é: «Quem
requisite força para seu auxilio; essa força não póde ha de fazer as leis sinão as maiorias?» Não digo que não
applicar-se a esse fim debaixo daquella ordem, daquella se façam leis; façam-se aquellas que requererem as
regularidade que a disciplina militar exige; por isso vemos necessidades publicas; mas querer arregimentar um corpo
que os militares são delegados e subdelegados, e que as de individuos sómente para fazer leis, isto é estabelecer a
praças

dos

corpos

acham-se

disseminadas

em anarchia, é degradar as instituições de meu paiz.

destacamentos por todo o Imperio; esta é pois uma das

O nobre senador pela provincia do Espirito Santo

causas principaes do estado em que se acha o exercito; a nos disse um dia com todo o criterio que a civilisação dos
culpa está na indifferença com que todos nós olhamos governos comparava-se segundo as informações que elles
para a marcha dos negocios; dizemos: «O exercito ha de tinham de sua população, e por isso na Europa o paiz mais
occupar-se em auxiliar a administracção da justiça;» e qual barbaro e atrazado era Constantinopla, que não conhece
o resultado? não termos exercito.
O SR. MIRANDA: – Por ora vai muito bem, e é
pessoa muito competente.

sua população.
Quando o nobre senador disse essa verdade, eu
disse comigo: «O Brasil está abaixo de Constantinopla,

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Digo que porque nós, que nos lisonjeamos de ser governo

o nobre senador trouxe á discussão questões muito sérias representativo e ter eleições, não nos importamos com a
e que não devem ser abandonadas.
Umas das difficuldades com que luctamos é a de

nossa população.»
Passou já uma lei para se fazer um alistamento dos

obter gente para o exercito, porque, como é que se obitos, casamentos e nascimentos; mas essa lei teve um
practica entre nós? De ordinario nós consideramos o feiticeiro que se metteu nella, porque o resultado foi pôr-se
serviço militar como um correctivo para os criminosos, e uma pedra em cima
isto é um grande defeito: os criminosos devem ser punidos

O SR. BARÃO DE PINDARE’: – Não é só nesta que

na casa da correcção; o exercito deve ser composto de se tem posto uma pedra em cima.
homens que não tenham outra conveniencia ou outra
ambição sinão a gloria, o cumprimento de seu dever.

O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

–

Pergunto eu, acaso é preciso uma lei para fazer nosso

Senhores, esses artigos de guerra tão repellidos, arrolamento e conhecermos de nossa população e dos
tão accusados, é a belleza da instituição do exercito, vede meios que temos para as nossas necessidades?
o que se diz nelles: – Todo o militar deve regular seus

Sr. presidente, não trouxe comigo um livrinho que

costumes pelas regras da justiça e da probidade, deve me deram hontem; mas eu o recommendo ao governo, e
temer a Deus, etc.; – eis-aqui as

pedi a quem m’o de que mandasse alguns exemplares aos
Srs. ministros: é de um delegado do 2º districto do Recife,
na provincia de Pernambuco.
Esse homem fez um trabalho, ainda que imperfeito,
mas com os seus meios, a que chamou estatistica,
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e de facto estatistica é, pois que menciona a divisão da dados pela provincia de Pernambuco, nem por todo o
propriedade, os engenhos, seus proprietarios, os seus Imperio.
habitantes livres, os escravos, a sua producção; apresenta

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não sei

certidão das pessoas que elle tinha mandado prender e quantos districtos ha; mas multipliquem 72 pelo numero
dos que tinha recrutado, dos que tinham sido presos por dos districtos, que não erram, porque não é só os
suspeita, dos que tinham sido presos por taes crimes, do delegados que recrutam, recruta o subdelegado, o juiz
armamento distribuido pelas differentes auctoridades; municipal, o commandante da guarda nacional, em uma
emfim, senhores, quando vi esse livrinho, disse comigo: palavra toute le mundi.
«Ah! si esse homem com os seus unicos recursos

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Não era máo que

particulares pôde fazer isso, nós não podiamos ter uma todos recrutassem, mas que fossem responsabilisados.
estatistica si todos os delegados procedessem do mesmo

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não chegou a

modo?» Seria preciso alguma lei, seria preciso votar 400 o numero dos recrutados em Pernambuco.
fundos? Seria preciso arranjar alguma maioria? O que vejo

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O que

é que na acção do poder executivo ha muitos meios de sei é que esse mal afflige o paiz por todos os cantos; o
bem servir ao paiz; e como tambem vejo que o que mais recrutamento não é feito por homens muito instruidos e
incommoda e atrapalha o governo é o arranjo das muito imparciaes; as paixões, os interesses privados e
maiorias, digo, o governo póde passar sem ellas. Já fui locaes estão muito subordinados a esse proceder.
ministro e a maior parte das conferencias, quando as

Mas, o que digo eu? contracte-se. Assustam-se,

camaras estavam abertas, era absorvida pelos negocios porém, pela quantia necessaria para esses contractos.
das maiorias: «Lá foi o deputado Fulano ou senador Senhores, essa quantia, qualquer quer ella seja, ha de ser
Sicrano dizer que não votava mais com o governo, etc., sempre inferior aos prejuizos que têm logar por causa do
etc.;» e porventura era por alguma questão importante do processo que actualmente existe: comparem bem o
paiz? Senhores, mettam a mão em suas consciencias.

processo tumultuario com o meio legal, o meio pacifico que

O SR. D. MANUEL: – E’ o mesmo hoje.

proponho, e digam-me o que é mais economico. A

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ o violencia é mais economica em um sentido: – Vem, sinão
mesmo hoje, era o mesmo hontem, e ha de ser o mesmo mando-te arrebentar as costas e metter em galés. – Isso é
amanhan; estas não são as nossas instituições, não as mais economico; mas depois não se queixem do que
desacreditemos. Nós somos os primeiros inimigos das houver.
nossas instituições, queremos atropellal-as, dar-lhe uma

O dinheiro, senhores, ha de sahir do rico, do pobre,

direcção muito diversa daquella que ellas contêm e que é a do nacional e do estrangeiro, de quem quer que resida
felicidade da nossa terra.

nesse paiz e goze da protecção delle; contribuam todos

Peço, pois, a S. Ex. que, para evitar muitas proporcionalmente, e nosso exercito terá homens, não digo
desordens no paiz, para governo ter um conhecimento virtuosos, mas ao menos que não sejam criminosos; pódeperfeito das nossas necessidades, e mesmo para se obter se chamar para o exercito uma classe que não seja
o preenchimento das forças votadas pela camara, faça desacreditada.
generalisar esse trabalho do Sr. Paes Barreto, delegado do
2º districto do Recife da provincia de Pernambuco.

S. Ex. disse: «Tudo isso é verdade, mas é materia
muito difficil.» Permitta S. Ex. que eu lhe observe que esta

No livrinho a que me refiro, S. Ex. havia de vêr que é a resposta que me dão ha 32 annos. «Isto é muito difficil,
esse delegado recrutou 18 pessoas em uma população de ha de se estudar, ha de se fazer»; até o nobre senador
3,000 homens livres; veja V. Ex. quantos recrutariam os pelo Rio de Janeiro, em um bom dia, chegou-me a dizer:
outros. A obra é da maior vantagem possivel, o governo «Você têm muita razão, hei de apresentar um projecto
devia animar esse cidadão.

neste sentido»; isto foi a 10 annos; e o que é que

O SR. DANTAS: – E’ muito perigosa a estatistica acontece? O exercito perde, o paiz perde, nós não
feita por particulares.

avançamos de maneira nenhuma. Senhores, lancemos

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não mão desta medida, e exclua-se a violencia, revista-se o
quero perfeições, senhores, quero que se comece.
O SR. DANTAS: – São estatisticas para maior

governo do grande prestigio do poder, que é a justiça.
Mas supponhamos que não ha dinheiro, com o que

numero de deputado; eu quero estatistica feita pelo não posso concordar, porque isso é uma contribuição para
governo.

a qual devemos concorrer todos, e ella será tanto mais

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Essa é facil quanto fôr na proporção dos haveres de cada um;
feita por uma auctoridade. Mas, como ia dizendo, si esse mas supponhamos que não ha dinheiro, assim como em
delegado prendeu 18 recrutas, supponhamos que no casos extraordinarios, de repente póde apparecer uma
districto ha 4 subdelegados e que cada um fez esse guerra, uma perturbação interna, contra a qual seja
numero de recrutas; 4 vezes 18, são 72 recrutas, só necessario applicar a força, porventura não temos nós a
naquelle districto, de sorte que tendo na provincia talvez 60 guarda nacional?
districtos, podemos multiplicar 60 por 72, e vejam que

Senhores, apezar do vagar com que nossas cousas

numero de homens seriam presos para recrutas, e depois marcham, abra-se o relatorio do Sr. ministro da justiça e
venham dizer-me que o recrutamento é sómente feito na veremos que temos alistados 528,000 guardas nacionaes.
côrte.

Ora, si nós temos 528,000 guardas, eu digo que 3
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas a base do por cento dessa guarda bastava para termos 16,000

calculo não é exacta; 72 multiplicados por 60, produzem homens. Pelo receio que os senhores têm desses
4,320, e não foi este o numero dos recrutas,

engajamentos é que não havemos de ter força; eu declaro
que não é por falta de força que o governo ha de manter a
independencia e segurança publica, porque meios tem elle
á sua disposição. O que quero,
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senhores, é que a força seja organisada de modo que não

que militares, que são homens como os outros,

se violente a ninguem.

commettam crimes muito vergonhosos, mas, senhores,

Senhores, a classe militar é objecto de tanta
antipathia, e eu não sei porque. Talvez seja pela violencia
que se practica quando se quer chamar o soldado.

nosso processo é outro, um militar póde ter quatro balas
na cabeça com muita honra...
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Antes isso do que

O SR. DANTAS: – E' por causa da illusão dos
contractos.

a chibata.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas ir

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quando
assentei praça, foi por um bando do general Caetano
Pinto; hoje que ha esse meio de perseguição tem-se em
odio a classe militar. Foi nella que tive os primeiros
rudimentos de instrucção, foi nella que me criei, e o que é

cumprir sentença de galés!
O SR. FERREIRA PENNA: – Um capitão do
exercito?
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Lêa os
jornaes.

que ensinavam os meus compendios, os meus mestres?

O codigo por onde estudei trazia uma pena muito

O 1º sentimento era a honra, o amor da patria, a

dura, a que assisti algumas vezes, e, devo dizer, nunca

abnegação, o desprezo das riquezas. O militar não deve

assisti á imposição dessa pena que não me corressem as

aspirar á riqueza, o governo não lh’a deve dar; mas a

lagrimas: sabe V. Ex. qual é? Quando um militar

nossa constituição lhe garantiu as remunerações dos

esquecia-se dos seus deveres e commettia certos crimes,

serviços prestados ao Estado; isto que se diz que é uma

era trazido á frente do corpo e um soldado, um preboste,

esmola é uma divida...

um tambor lhe rasgava a farda e o expellia do corpo. Esta

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

pena não é civil, mas equivale a morte; quando o militar

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...é

tem commettido esses delictos não se o manda para as

necessario pagar áquelles que serviram bem, áquelles
que, renunciando á riqueza, se voltaram ao serviço do seu
paiz, e que em sua vida não tiveram por guia sinão a
honra e o dever.

galés; a um capitão despe-se a farda, fuzila-se.
O SR. SOUZA E MELLO: – Um reformado não
póde perder a farda.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Póde,

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

está enganado o nobre senador. Bem fez o Sr. senador

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eis o

por Matto-Grosso; leia bem os seu discurso, e verá que é

que é a classe militar. Qual é pois a origem dessa

com V. Ex., apezar das assopradellas que elle dá.

antipathia? São as violencias que se practicam, os

O SR. D. MANUEL: – Apoiado.

criminosos que entram na classe, como si nós não

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E' com

tivessemos casa de correcção, como si nós não

V. Ex. e com o nobre marquez de Caxias.

tivessemos meios de punir os criminosos: ninguem que

O SR. SOUZA E MELLO: – Está enganado.

tem bons sentimentos quer hombrear com criminosos.

O SR. MIRANDA: – Não ha tal.

Senhores, eu vou ainda ao nobre senador por

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O Sr.

Matto-Grosso, que tanto manifestou o nosso rol de roupa

Miranda assopra ainda; mas a dentada foi dada e não é

suja, a qual se lava em casa, e não se estende ao

comigo.

publico. Si eu quizesse fazer um rol de roupa suja!

O SR. SOUZA E MELLO: – Quem sabe? V. Ex. foi

Mas disse o nobre senador que ha falta de um

ministro da guerra.

codigo penal. Estudemos, Sr. presidente, examinemos

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Minha

qual é a falta? Senhores, eu nunca vi essa falta de codigo

testada está limpa, não fiz promoções nem regulamentos.

penal; o que tenho visto é algumas opiniões das que se

O SR. MIRANDA: – V. Ex. esteve á testa do

querem chamar liberaes, mas que de liberaes nada têm,

ministerio da guerra desde 26 de maio de 1845 a 6 de

não são sinão anarchicas e mal creadas.

maio de 1846.

«E'

necessario

acabar

com

o

fôro

militar»

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Acceito

Senhores, que doutrinas são estas, que liberalismo é

a discussão.

este? Estudemos, vejamos o que acontece.
Os crimes militares são do fôro militar; todo o crime
commettido por militar deve ser julgado militarmente.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS E MIRANDA: –
Apoiado.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quem
são estes reformadores do codigo militar?
Tenho medo dos reformadores, que é quem tem
introduzido a relaxação e a desordem.

Saiba o nobre senador pelo Rio de Janeiro que o
militar reformado póde perder a farda; o que não póde
perder é a pensão, mas a farda não cabe sinão em
homem de honra; no dia em que o militar deixa de ser
honrado a farda é despida; este é o codigo por onde
aprendi. Mas na minha opinião a pensão em remuneração
de serviços os militares não a podem perder, e, todavia,
os nossos reformadores, os grandes liberaes, já a fizeram
perder. A farda perde-se, mas a pensão não, porque a

Sr. presidente, não posso deixar de ir atropellando

pensão é em virtude de serviços prestados. A farda só

meus pensamentos; lembro-me agora que ha poucos dias

cabe á honra, e quem não tem honra não é digno de ter

vi no Jornal «degradado para cumprir galés na ilha de

farda.

Fernando o capitão fulano de tal» O que é isto? Um
capitão cumprindo sentença de galés, isto não é no fôro
militar é no fôro civil. Que relaxação, que desmoralisação
vai-se pôr no exercito! Não duvido

O SR. D. MANUEL: – Não é só a farda; um homem
que não tem honra não deve ser juiz.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Já que
falla em juiz, vou tambem montar a sua trincheira. Diz o
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codigo «O juiz que commetter taes e taes faltas terá de que se acham revestidos; querer fazer um codigo
pena de prisão por tanto tempo.» Pois, senhores, a um penal, definir as circumstancias, as penas e os crimes
militares, é a ignorancia mais completa do que é força e

juiz prende-se?

disciplina militar; o codigo penal está nesses velhos

O SR. D. MANUEL: – Que duvida?

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Onde encanecidos no serviço militar.

Mas permitta V. Ex. que eu admitta que quando

estamos nós? Sim, prende-se; mas, quando tal aconteça,

seria melhor sahir da prisão para a forca do que para a esses velhos, ou pela caducidade da edade, ou pelas

miserias humanas, ou pelo estado de corrupção em que

cadeira de juiz.

se acha a sociedade, deixarem de manter aquella

O SR. D. MANUEL: – Então ainda é peior.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas dignidade que a lei lhes conferiu, o governo tem o

metter um dia na prisão para dahi a dois ir ser juiz... Oh! direito de mandal-os descansar em suas casas; não são
senhores, isto é impossivel, reformai vosso codigo, ou juizes perpetuos, são administrativos.
aliás os juizes serão impunes em todos os seus crimes.

O SR. MIRANDA: – Não entendo.

codigo da Turquia; ao que fôr máo, cabeça fóra.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O

O SR. DANTAS: – Não são perpetuos?

O SR. DANTAS: – Pelo que vejo V. Ex. quer um

O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE: – concelho de guerra é um tribunal administrativo; ao

Perdôe-me, V. Ex., Sr. juiz aposentado (posso fallar governo incumbe providenciar, quando porventura esse
assim, porque sou militar reformado), o juiz que tribunal se esqueça das atribuições que a lei lhe
commetter certas penas póde ser suspenso; mas, si elle conferiu; o nobre senador está muito esquecido.

Senhores, permittam tambem que vos lembre aqui

reincide, deve ser excluido da classe.

O SR. D. MANUEL: – Está no codigo isso o que disse quando fallei em outra occasião. Esse
concelho supremo militar foi um remendo que se

mesmo.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – No apresentou á administração, quando El-Rei veiu para o

codigo tambem se diz que elle vai para a cadeia; mas um Brasil; o concelho supremo militar envolve dois grandes

juiz não vai para a cadeia por pequenos delictos, como o tribunaes, o concelho de guerra e o tribunal do

almirantado; cada um delles tinha attribuições muito

codigo estabelece.

definidas; mas fez-se um mystiforio, um imbroglio, que

O SR. D. MANUEL: – Porque não deve ir?

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Deve não se sabe o que é.

Ide a Portugal, vossa mãi patria, donde tivestes

ser enforcado.

O SR. MIRANDA (com intenção): – Mande vossa legislação; digo sobre a independencia o mesmo

algum projecto neste sentido, não aponte só as faltas.
O

SR.

VISCONDE

DE

que digo sobre o liberalismo. – Si quereis ser livres, sêde

ALBUQUERQUE: – justos; si quereis ser independente, sêde justos: ide

Quando estiver em discussão a materia; agora a materia aprender o que vossos pais tinham; lá achareis o
é o recrutamento.

concelho

de

guerra,

mandar, hei de lembrar-lhe.

mal substituidos.

assim

como

o

concelho

do

O SR. MIRANDA: – Então fica compromettido a almirantado; estabelecei em vosso paiz esses tribunaes

Não ha descobertas quanto a disciplina do

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – V. Ex.

fallou no codigo penal, mas presumo que não o ha de exercito; póde a tactica variar, póde a tactica mudar-se,

fazer melhor que o regulamento do marechal conde de pois depende até dos melhoramentos no armamento;
Lippe!

Esses

jurisconsultos!

grandes

liberaes,

esses

grandes mas a disciplina é uma e unica em todas as nações, em
todos

os

governos

bem

constituidos,

quer

sejam

Oh! senhores! vão para outra banda, cuidem de republicanos, aristocraticos ou monarchicos. O codigo

outra cousa.

penal militar da Russia é o mesmo que o dos Estados-

consta só desse regulamento.

ouvindo um velho camarada (para o Sr. Mafra) a quem

O SR. MIRANDA: – Olhe que o codigo penal não Unidos, que o da França, que o da lnglaterra; está

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sabe digo que me conteste. Esse regulamento de guerra,

qual é o codigo penal militar? Ora veja o nobre contra o qual tanto se clama, não é do conde de Lippe;
senador....
O

SR.

regulamento?

MIRANDA:

–

Consta

só

este general, vindo para Portugal, e achando o exercito

desse em estado de anarchia, introduziu alli esta lei que não
era delle e sim da Europa civilisada. O verdadeiro codigo

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O é o concelho da guerra.

nobre senador está se illudindo, está na aldeia e não vê

Isto parece que faz arripiar aos Srs. liberaes; mas

as casas; vê os males e os attribue a outras causas, saibam os nobres senadores que a constituição mesmo

entretanto, elles são faceis de se remediar.
O codigo penal militar é o concelho de guerra,

nos diz que a força militar é inteiramente passiva.
O

SR.

MIRANDA:

chamado entre nós concelho supremo militar; é essa ordenanças militares.
herança da metropole, que não quizemos ainda sacudir.
O SR. DANTAS: – O rei era quem presidia.

–

Mandou

fazer

novas

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O

nobre senador é que está com vontade de fazer

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Era e ordenanças; oxalá que não fizessemos nem uma.
é quem preside a todos os tribunaes. Os velhos

Note tambem o nobre senador que uma das

generaes, esses homens provectos e encanecidos no verdadeiras necessidades de exercito não é carregar o
serviço, que compõem o concelho de guerra, são os que respectivo

ministro

com

todas

as

auctorisações,

podem bem ajuizar a natureza dos delictos e as estarmos depois prejudicando o interesse real das
discussões
circumstancias
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com a analyse dessas auctorisações que, quanto mais se porte que seja fulano nem beltrano, sirva o seu paiz. Tenho
minhas sympathias por estes ou aquelles; mas por não

bolem peior ficam.

O SR. MIRANDA: – Agora não as damos, porque o gostar de uma pessoa, hei de preterir os interesses do
meu paiz! Não, certamente. Agora, si commetterem algum

Sr. Souza Franco as considera inconstitucionaes.

O SR. D. MANUEL: – Não as dão porque estão na crime e para cá vierem, hei de applicar-lhes a pena; isso lá
é outra coisa.

opposição; mas quando vierem os amigos!
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O

Tracta-se da fixação da força; qual é o meio de

ajudante-general, os commandantes das armas, os habilitar o governo a desempenhar esta attribuição?
assistentes e outras auctoridades são capazes de fazer os Damos-lhe 16,000 homens; mas tanto faz dar 16,000 como
engajamentos

e

muito

economicamente.

Desses 100,000, porque o ministro é o primeiro a dizer. «Não peço

engajamentos que proponho, a principal base são os mais força, porque não tenho meios de obtêl-a.»
antigos soldados; acho mais facil contractar esses do que

Eu ia assentar-me, mas lembrei-me de uma cousa.

soldados novos. Não digo que ao principio não haja O nobre senador apresentou aqui as reclamações acerca
alguma difficuldade; mas pouco a pouco se conseguirá das promoções: tambem tem razão; mas qual é o
esse grande resultado; perseveremos, si queremos ser remedio? O nobre senador diz que é enthusiasta do
livres, si queremos a felicidade do nosso paiz. Mas exercito: serei eu o inimigo? Tambem o que quero é fazer
estarmos ha perto de quarenta annos em lucta com a o meu dever, segundo entendo.
anarchia, e não termos nem exercito, nem administração

Sr. presidente, assim como o governo se acha

de justiça, nem um governo regular... porque? Pois ha sempre muito embaraçado no tal arranjo das maiorias,
tantos annos que estamos independentes e ainda não assim tambem os ministros da guerra têm um pesadello
podemos ter nada?
Permitam os nobres senadores que eu diga: a

consideravel nessas questões chamadas promoções.
Não ha muitos annos que promoções faziam-se

distribuição que fazemos da nossa força é incompativel todos os dias, era um motu continuo. O nobre senador pelo
com a disciplina; emquanto ella fôr disseminada por todo o Rio Grande do Sul, quando foi ministro da guerra, ainda
Imperio; e destinada a misteres inteiramente diversos do coarctou, deu uma vez no anno. Mas, senhores, que males
exercito, não póde ter disciplina.

não vêm dahi ao paiz? Porventura já houve algum dia

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – E’ uma pura promoção do exercito contra a qual não houvesse
verdade.
O SR. MIRANDA: – Tambem eu disse isso.

reclamações? E cuidam os nobres senadores que ha
cousa que mais prejudique á disciplina do que uma

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Chamo preterição? Porque hão de bolir todos os dias nessas
pois a attenção do nobre senador para o estado em que questões?
nos achamos.

Senhores, nós, velhos soldados, passavamos dez

O SR. MIRANDA: – Para que desappareçam esses annos sem promoções e não nos queixavamos...
abusos é que constantemente hei de clamar contra elles.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quaes
abusos! são necessidades.

UM SR. SENADOR: — E’ de lei hoje.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Tomem
sentido no que estou dizendo. Em tempo de guerra digo

Como membro do parlamento minhas opiniões são que esteja completo o quadro do exercito, porque é
sempre subordinadas á execução; presumo que, si fôsse necessario preencher as vagas dos officiaes que morrem;
ministro da guerra, havia de me achar em grande mas em tempo de paz, quando não ha nem o numero de
embaraço para elevar a força ao numero que a lei soldados marcados na lei, para que promoções todos os
determina. O unico meio melhor que eu teria era o dos dias? Para que essa entidade perturbadora da disciplina e
engajamentos; dou ao Sr. ministro o que quizera para mim; da ordem publica? Não seria melhor que se fizessem de
mas o Sr. ministro não quer, applico o annexim referido tres em tres annos?
tambem pelo nobre senador pelo Maranhão: – Quando o

UMA VOZ: – Seria preciso revogar a lei.

boi não quer beber, é escusado assobiar. – Faço o que

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E

posso em apoio da administração, segundo entendo as porque não? Não estamos em occasião de fazer isso?
necessidades do meu paiz; si o Sr. ministro quer, bem, e si Estou fallando em uma cousa a respeito da qual me hão
não quer, nem por isso me ligo á minoria nem á maioria.

de excommungar os meus camaradas que querem

Eis os motivos que devia dar para sustentar minha promoções todos os dias, todas as horas, todos os
emenda; eis as palavras que julguei dever dizer em minutos; mas appello para a sua honra.
relação ao discurso do nobre senador, que aliás approvo...
O SR. MIRANDA: – Obrigado.

Na classe da magistratura, quando ha vaga de um
juiz, é preciso preenchel-a immediatamente para que não

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não me soffra a administração da justiça; mas no exercito em
fique obrigado.

tempo de paz, em que o numero de praças é menor que o

O SR. MIRANDA: – Muitos não querem dizer o fixado no quadro que necessidade ha de se completar o
mesmo.

numero dos officiaes nesse mesmo quadro? Em tempo de

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não digo guerra convém, em tempo de paz não. Estou convencido
isso para ter o seu voto, mas por principio de justiça.

de que essa disposição de lei foi prejudicialissima; seria

O SR. MIRANDA: – Quando V. Ex. estiver no conveniente tomar-se alguma medida. Ha muitos fardões,
ministerio, tractaremos do voto.

mas que é dos soldados? Fazem-se promoções todos os

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não se dias, mas que é dos soldados? Vamos recrutar alguns
im-

criminosos. Sr. ministro, chamo a attenção de V. Ex. para
isto; si a idéa é impopular, faça o seu dever.

134

Sessão de 14 de Agosto
Eu teria muito que responder ao nobre senador. O para que suas disposições tenham vigor, é preciso que as

que julgo por ora eminentemente conveniente é que S. Ex. leis annuas mandem executal-a ou observal-a.
tenha meios de haver soldados: e não vejo outro sinão os

O SR. MIRANDA: – Infelizmente isso não basta.

contractos ou a conscripção; mas Deus me livre de

O SR. SOUZA E MELLO: – Eu pois não teria duvida

conscripção; quero a todos no banquete da vida; quero em votar por uma emenda que supprimisse este artigo, si o
que as classes que não são favorecidas da fortuna não nobre senador pelo Rio Grande do Norte quizesse ter a
sejam violentadas em sua liberdade; a este respeito bondade de apresental-a...
permitta V. Ex. que eu refira um pequeno facto acontecido

O SR. D. MANUEL: – Eu?...

hontem comigo.

O SR. SOUZA E MELLO: – Perdão, referia-me ao

Tendo eu necessidade de fazer horas, fui dar ao nobre senador pela provincia de Matto Grosso; mas si V.
passeio publico, e ahi achei um soldado, gente minha Ex. quer mandar a emenda, tambem approvarei com muito
conhecida velha; em eu vendo algum soldado, é meu prazer.
camarada. Dirigi-me a elle, e comecei a perguntar-lhe por

O SR. MIRANDA: – Elle acha desnecessaria.

sua vida. «– Donde é filho? – Do Rio de Janeiro. – Então

O SR. SOUZA E MELLO: – Hei de pois votar contra

aprendeu a lêr e a escrever? – Sim, senhor. – E algum este artigo por inutil.
officio? – Tenho um officio. – Qual é elle? – Sou

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A lei do quadro

machinista. – Machinista! talvez malhador. – Não, senhor; regula para as circumstancias extraordinarias?
sou official de torneiro e lima, ganhava 2$500 por dia. –

O SR. SOUZA E MELLO: – Regula sempre. O

Então fez algum crime? tinha algum inimigo? – Não, regulamento que estabeleceu o quadro do exercito foi
senhor; prenderam-me, quando sahia da officina com organisado
alguns camaradas.»

de

maneira

que

podesse

servir

para

circumstancias ordinarias de 18,000 homens e para 26,000

A essa classe cujo futuro está na industria, no homens. E’ uma lei do paiz hoje, e lei permanente; para
trabalho, vós o que fazeis? tirais o pão; inutilizais um moço que em uma lei annua lembrar a assembléa geral ao
que podia ser um distincto artista e prestar bons serviços governo a execução dessa lei? Não me parece necessario,
ao paiz. Mas vós achais que só assentais praça aos e o que não é necessario é inutil, e póde trazer
vadios; e quem são os vadios? São os ricos. Si o exercito inconvenientes, porque alguem póde tirar daqui, como
fôsse para os vadios, como é para os criminosos, não consequencia, que a lei do quadro está annullada.
estava nelle sinão a classe dos ricos. (Riso).

O SR. FERREIRA PENNA: – Esta disposição tem

Julgais que estas considerações são dignas de vindo em leis anteriores.
desprezo?... Vós vilipendiais vossos concidadãos, por isso

O SR. MIRANDA: – Em algumas.

o Brasileiro não póde competir com o estrangeiro: o

O SR. SOUZA E MELLO: – O que acontece é que

estrangeiro exerce e desenvolve sua industria, ao passo são defeituosas; porque commettemos um erro, segue-se
que o Brasileiro, si quer aprender, si quer desenvolver-se, que devamos continuar? A perfectibilidade é uma das
é agarrado para assentar praça. Acabai com isso; e vêde qualidades que differençam o homem dos outros animaes.
que a proposição que mandei á mesa não é exagerada,

O SR. D. MANUEL: – Nunca combateram isso, e

nem anarchista, nem opposicionista; é eminentemente agora é que...
governista.

O SR. SOUZA E MELLO: – E o nobre senador

(Os Srs. Miranda e ministro da marinha pronunciam porque não combateu antes?
discursos que no appendice publicaremos).

O SR. D. MANUEL: – Porque não julguei que fôsse

Julgado o artigo discutido, passa-se á discussão do necessario combater.
art. 2º, ficando reservada a votação sobre a materia para
depois de discutidos todos os artigos.

O SR. MIRANDA: – Eu combato debaixo de outro
ponto de vista, e é que, apezar disso, se ha de exceder o

O SR. SOUZA E MELLO: – Duas palavras somente. quadro.
Parece-me que o art. 2º está comprehendido no art. 1º, e

O SR. SOUZA E MELLO: – O quadro foi organizado

portanto haverá uma verdadeira duplicata si elle passar.

para uma força superior á que vamos votar e que existia

O art. 1º declara qual o numero de officiaes que em fins do anno; porconseguinte esse excesso de que falla
deve existir no anno da lei de 1859 – 1860, diz qual é o o nobre senador por Matto Grosso, e que houve na
numero de praças de pret que deve ter o exercito; para promoção ultima, não póde ser justificado.
que repetir-se aquillo que está já declarado no art. 1º?

Mas ha ainda outra razão pela qual não posso

Além disso, a lei do orçamento vota fundos conceber a necessidade ou conveniencia desse excesso,
simplesmente para os officiaes do quadro, e então o sabemos que em cada companhia ha dois alferes, um
governo não poderia nomear mais nenhum.
Demais, Sr.

presidente,

a lei do

tenente e um capitão; si se tivesse feito uma nomeação
quadro é superabundante de tenentes e capitães, havia ainda uma

permanente...
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

explicação, e era não ficarem as companhias sem officiaes
que as dirigissem; mas nomearem-se mais officiaes do que

O SR. SOUZA E MELLO: – ...e para ter vigor não os fixados no quadro, quando se poderia tirar, sem
carece de ser constantemente lembrada nas leis annuas. sensivel falta do serviço, vinte ou trinta alferes das
Acho mesmo que é um defeito recommendar-se em uma companhias de diversos batalhões que estivessem de
lei transitoria a execução de uma lei permanente; parece guarnição em
que se quer fazer acreditar que a lei do quadro não tem
permanencia, tanto que,
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localidades

onde

menos

necessidade

houvesse

de

officiaes; não sei como justificar-se tal acto.

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – ...desde a
independencia,

O SR. MIRANDA: – A isto não se responde.
O SR. SOUZA E MELLO: – Termino aqui, Sr.
presidente.
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pela qual,

escravos hontem, somos

romanos hoje...
O SR. MIRANDA: – Já respondi a isso. Si nesse
estado fazem tanto, quanto mais si estivessem melhor!

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Sr. presidente, deu-

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – ...si em tal estado

me appetite de fallar, quando o nobre senador pela elles, sendo commandados pelo nobre marquez de Caxias,
provincia de Matto-Grosso disse ao nobre general marquez que carrega com todas estas culpas, porque vê o exercito
de Caxias e aos outros senhores que se assentam sem disciplina, roubado, etc., e não dá providencias...
naquelle banco: «Nem ao menos me dais um apoiado?»
O SR. MIRANDA: – Deram muitos, applaudiram
muito.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Não apoiado.
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – ...si em tal estado,
digo, nossos soldados, commandados pelo nobre general,

O SR. D. MANUEL: – Quando fallou sobre o foram á republica vizinha derrubar esse dictador que na
exercito, nem um só.

assembléa gritava: «A corôa do imperador do Brasil é de

O SR. MIRANDA: – Dos seus.

lata, ha de correr por esta escada abaixo com um

O SR. D. MANUEL: – Não cahiram nessa.

pontapé,» e mostraram que sabiam vencer e respeitar os

O

SR.

BARÃO

DE

PINDARÉ:

–

Confesso vencidos, dando assim a um tempo exemplos de valor e de

ingenuamente que, quando tenho de fallar sobre estas moderação; o que não fariam esses soldados, si tivessem
materias, me sôa sempre aos ouvidos aquelle dito de disciplina e vivessem contentes e satisfeitos? Ah! foi nisto
Annibal a um abelhudo que, sem entender de materias de que o nobre senador fez o elogio mais funebre que podia
guerra, queria fallar a respeito dellas.

fazer ao Sr. marquez de Caxias.

O SR. MIRANDA: – Quem é o abelhudo?

O SR. MIRANDA: – Onde está esse elogio funebre?

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Esse dito de

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Eu lhe digo. V. Ex.

Annibal me contém o mais possivel.
O SR. MIRANDA: – Quem é o Annibal?
O SR. D. MANUEL: – Si elle ouvisse, responderia.

pensa que a disciplina se adquire em um dia e morre no
mesmo dia?
O SR. MIRANDA: – Logo, o Sr. marquez é quem

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Quando o nobre tem a culpa!
senador pedia um apoiado, não sei como o Sr. marquez
não lhe respondeu como outr’ora Annibal.

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Não é só o Sr.
marquez; V. Ex. fez uma satyra a toda a nossa

O SR. MIRANDA: – Apoiou muito; nós pensamos officialidade.
do mesmo modo.

O SR. MIRANDA: – Narrei a historia do nosso

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – O nobre senador o exercito.
que fez nas sessões passadas? Um elogio pomposo aos

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Historia é o que V.

nossos soldados, e a satyra mais violenta aos generaes e Ex. conta; isso é que são historias. (riso.)
officiaes do nosso exercito. Pois queria que, depois de
uma satyra tão violenta, o Sr. marquez lhe désse
apoiados?
Creio que a honra, o brio é o primeiro estimulo

O SR. PRESIDENTE: – Lembro ao Sr. barão que...
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – O nobre senador
pensa que não temos exercito...
O SR. MIRANDA: – O Sr. presidente está fallando

militar; e, póde-se dizer, o unico acicate que o abalança a com V. Ex.
desprezar os perigos.

O SR. PRESIDENTE: – Lembro ao Sr. barão que

Não me admirou que o nobre senador fallasse deve cingir-se ao art. 2º; a discussão é restricta.
sobre esta materia; eu é que não tinha animo de o fazer

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Não ouço.

pela razão que já expuz. Si eu fôsse a estranhar isso ao

O SR. MIRANDA (ao ouvido do orador): – O Sr.

nobre senador, elle me poderia dizer: «Não sabes que um presidente diz que se cinja ao art. 2º; V. Ex. está

celebre cardeal armava e debellava fortalezas? Pois é divagando.
necessario um homem andar agaloado para conhecer
destas materias?»

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – E’ uma verdade;
mas a materia é connexa. Para que o exercito tenha

Mas o nobre senador fez o maior elogio, um disciplina, é necessario que tenha boas officiaes; em
perfeitissimo elogio aos nossos soldados; encheu de consequencia disto foi que entrei a fallar sobre os officiaes
vaidade a todos os Brasileiros, porquanto o que não seria que V. Ex. tinha dito que eram máos.
o nosso exercito tendo disciplina? Si o nosso exercito

O SR. MIRANDA: – No art. 1º foi que toquei nisso.

adquirisse a disciplina que ainda não tem por causa dos

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Mas este art. 2º não

seus chefes, como disse o nobre senador, nós veriamos os deixa de ter connexão com o 1º: porventura esse numero
despojos do mundo inteiro passarem por baixo dos nossos dado de soldados não exige um numero dado de officiaes?
arcos triumphaes. Si os nossos soldados sem disciplina, Quem sabe si esses officiaes nomeados de mais não
roubados continuamente, como disse o nobre senador...

foram para substituir os que V. Ex. disse que furtaram ou

O SR. D. MANUEL: – Com as calças roidas pelas deixaram furtar aos soldados?
traças.

O SR. MIRANDA: – Quem disse foram os relatorios
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – ...têm feito esses officiaes, e o Sr. ministro concordou nisso.

milagres que têm feito...
O SR. MIRANDA: – Quanto mais...
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O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Eu pedi a palavra serviços ao paiz, tambem agora não presta para nada!

para protestar contra a proposição de V. Ex., de que não «Retire-se do ministerio, que nós queremos entrar.»
tinhamos exercito, não tinhamos nada. Creio que o nobre

O SR. D. MANUEL: – E’ a que se reduz toda a

senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. Candido Borges, não opposição.
concorda com similhante proposição; eu quizera ao menos
que S. Ex. me acenasse com a cabeça...

Verificando-se não haver casa, ficou adiada a
discussão; e, retirando-se o Sr. ministro com as mesmas

O SR. MIRANDA: – Está me confirmando.

formalidades com que fôra recebido, o Sr. presidente dá

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – O nobre senador para ordem do dia da seguinte sessão:
pelo Rio de Janeiro é o unico que deve negar tudo ao

3ª discussão das proposições da camara dos

governo, porque nos disse aqui que o Sr. ministro da deputados approvando as pensões concedidas: 1ª, á viuva
guerra provoca a indisciplina e anarchia do exercito; é por e filhos do tenente-general Antonio Corrêa Seára; 2ª, á
isso que S. Ex. tambem nos disse que não despreza os viuva e filhos do coronel Francisco Victor de Mello e
doentes nem no periodo algido, applica-lhes causticos: o Albuquerque; 3ª, á viuva do marechal de campo Gaspar
nobre senador está applicando causticos no governo.

Francisco Menna Barreto; 4ª, a José Bento Gonçalves; e

Mas ainda é o caso de repetir o que eu disse outro 5ª, ao conselheiro Antonio de Menezes Vasconcellos
dia: «Ninguem olha para si.» Ha pouco mandaram-me um Drumond.
periodico em que se lia: «Fulano de tal, tendo sido

Continuação da 2ª discussão da proposição da

condemnado a 12 annos com trabalhos, appellou para a mesma camara sobre o augmento dos vencimentos dos
relação de Pernambuco, e só depois de 12 annos foi que monsenhores, conegos e empregados da capella imperial
esse tribunal achou tempo para prover a esse recurso.» e cathedraes das diversas dioceses do Imperio, com as
Não seria bom que olhassemos para estas cousas?

emendas

offerecidas

pela

commissão

de

negocios

O SR. MIRANDA: — Hei de olhar para aquillo que ecclesiasticos.
puder.

1ª e 2ª discussão da proposição da dita camara
O SR. BARÃO DE PINDARE’: — Esses factos da auctorisando o governo para transferir para a 1ª classe do

classe de V. Ex. valem muito mais do que todas as exercito o 2º tenente José Antonio de Araujo.
infracções dos Srs. militares.
Eu

queria

recrutamento,

dizer

mas

1ª
alguma

limitar-me-hei

cousa
a

uma

sobre

discussão

da

proposição

offerecida

pela

o commissão de instrucção publica sobre a matricula dos

simples estudantes Ramiro José d’Assis Athaide e Francisco

observação. Sr. ministro, todos os defeitos, todos os males Basilio Duque.
podem ser corrigidos, sanados do seguinte modo: – Quem

E as outras materias anteriormente designadas.

é o recrutador? – Fulano de tal. – O que fez elle? –

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde.

Prendeu um homem, pai de familia, como aquelle que V.
Ex. ha de estar lembrado veiu do Maranhão. – Pois bem,

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO.

venha o tal recrutador fazer o serviço que faria o homem
recrutado injustamente.

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI

O remedio é este, Sr. presidente; bastava um

DE LACERDA.

exemplo, desappareceria essa caçada de homens, que é o
mal principal.

Summario. – Primeira parte da ordem do dia. –

Quem é recrutado para soldado, Sr. presidente? Eu Pensões

a diversos. Votação. – Vencimentos dos

não quero fallar nisto; mas vejam bem o estado em que empregados das cathedraes do imperio. Discursos dos
nos achamos.

Srs. visconde de Jequitinhonha, Fonseca e Ferreira Penna.

Vou terminar, Sr. presidente; a hora está muito – Segunda parte da ordem do dia. – Fixação de forças de
adiantada, e já fiz o protesto que desejava fazer. Hei de terra. Discursos dos Srs. visconde de Jequitinhonha,
conservar-me silencioso nesta sessão, porque, si eu não ministro interino da guerra, Miranda, Ferreira Penna e D.

fizesse tão bom conceito da opposição, havia de suppor Manuel.
que ella não quer sinão gastar tempo; mas não penso
A’s 10 horas e 3 quartos da manhan o Sr.

assim; e porque? Tenho factos.

Como foi tractado o Sr. ministro, quando veiu aqui presidente abre a sessão, estando presentes 29 Srs.
discutir as forças de mar? O Sr. ministro entrou, fez as senadores.
competentes

zumbaias,

recebeu

as

competentes,

Lida a acta da anterior, é approvada.

zumbaias do senado, e foi se embora, sem que ao menos

Não ha expediente.

lhe achassem algum peccado venial. Si V. Ex. tivesse

Fica sobre a mesa a redacção das emendas do

encarado com a carranca do feio Adamastor, navegando senado á proposição da camara dos deputados, sobre a
mares nunca dantes navegados, não receberia maior matricula dos estudantes Luiz Francisco de Murinelli e
prova de consideração do que essa. E’ que entendiam que Felippe da Motta de Azevedo Correia.
V. Ex. procedeu bem, e isso mostra a imparcialidade da

Compareceram no decurso da sessão mais oito

opposição, quando accusa os outros Srs. ministros. Os senhores senadores.
outros sim, é que estão carregados de peccados, e nem é
bom fallar de um que se assenta aqui a meu lado; esse é o

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

escandalo dos escandalos, todos carregam a mão sobre
elle; e aquelle que os Srs. mesmos confessam que tem
prestado em sua longa vida relevantes

VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS DAS
CATHEDRAES DO IMPERIO.
Continúa a discussão, adiada em 26 do mez
passado, do art. 1º da proposição da camara dos Srs.
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deputados sobre o augmento dos vencimentos dos

todavia a perceber os ordenados, ao mesmo tempo que

monsenhores, conegos e empregados da capella imperial

se tinha de pagar eguaes ou maiores quantias a outros

e dioceses do Imperio, com a respectiva emenda da

que supprissem a falta; e por isso se resolveu o governo

commissão de negocios ecclesiasticos.

muito acertadamente que não se preenchessem do

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Por
ora não tenho opinião alguma formada acerca deste

mesmo modo os logares que vagassem, respeitando
todavia os direitos adquiridos.

artigo; inclino-me mesmo a votar pela emenda da

De uma relação assignada pelo monsenhor

commissão, mas desejava ouvir ao nobre senador pela

inspector da capella imperial, que foi presente á

provincia do Amazonas relativamente aos motivos que

commissão, vê-se que o numero destes musicos (a fóra

teve a commissão para supprimir o que diz respeito aos

os dois mestres de capella e os organistas) chega ainda

musicos. Ainda quando eu não precisasse saber quaes os

hoje a 28, entre os quaes ha 8 que se acham incapazes

motivos, o senado precisa conhecel-os; portanto, para a

de servir, e que aos seus vencimentos, marcados e

justificação do senado e para justificação do meu voto,

alterados por diversas ordens do governo de antiga e

peço ao nobre senador pela provincia do Amazonas, que

recente data, variam desde 200$ até 620$ annuaes.

foi justamente aquelle que mais se interessou para a

Depois de apresentado o trabalho da commissão,

commissão respectiva dar um parecer acerca desta

foi dirigido ao senado um requerimento, em nome dos

materia, nos explique o que ha a este respeito.

dois mestres de capella, em que pedem que se faça

O SR. FERREIRA PENNA: – O art. 1º do projecto

effectivo o beneficio que o projecto da outra camara

da camara dos deputados tem por fim elevar a mais da

concede áquelles artistas, allegando, além de algumas

metade as actuaes congruas dos monsenhores e conegos

outras considerações, que haverá notavel injustiça em

da capella imperial e cathedral do Rio de Janeiro; o 2º

marcar-lhes um vencimento menor do que os empregados

concede gratificações de 200$ e 100$ ao inspector

da infima categoria, como sejam por exemplo os sineiros

fabriqueiro, capellães, cantores e outros empregados,

e varredores. Este augmento porém, que á primeira vista

inclusive os musicos; o 3º determina que as disposições

parece muito procedente, perde grande parte de seu valor

dos dois antecedentes sejam extensivas aos cabidos de

quando se attende ás obrigações de uma e outra classe.

todas as outras dioceses do Imperio. Em substituição dos

Os sineiros e varredores, a quem se concede a

dois primeiros artigos offereceu a commissão uma

gratificação de 100$ sobre o vencimento de 200$ que até

emenda com a tabella a que se refere, na qual se acha

agora tem percebido, sendo obrigados a um serviço

comprehendido todo o pessoal não só da capella imperial,

effectivo e diario, não podem certamente applicar-se a

excepto os musicos, mas tambem das outras cathedraes.

outras occupações, que lhe augmentem os meios de

Tendo pois sido approvada esta emenda, só resta que o

subsistencia: os musicos não estão no mesmo caso,

senado delibere sobre os vencimentos dos musicos, que

porque entre elles só ha seis que são obrigados a

fazem

pela

concorrer a todas as funcções da capella, cujo numero é

commissão, para ser collocada e, logar do art. 2º, e

de cem pouco mais ou menos, por anno, e todos os

concebida nestes termos: «A respeito dos musicos da dita

outros só são obrigados a tomar parte nas festividades de

capella continuarão a ser observadas as disposições do

orchestra, que não excedem a 39. Nenhum delles vê se

art. 9º do decreto n. 697 de 10 de setembro de 1850.»

reduzido a necessidade de viver sómente do emprego da

objecto

de

outra

emenda

offerecida

Si fôsse approvado o art. 2º do projecto, teria cada

capella, porque sobra-lhes muito termo para exercer a sua

um destes musicos de perceber a gratificação de 100$

arte em outros logares, e dividindo-se os seus actuaes

além dos seus actuaes vencimentos; mas a commissão,

vencimentos pelo numero de festas, vê-se que áquelles

adstricta ao dever de limitar quanto fôr compativel com as

mesmos que só têm o de 200$000 por anno vem a caber

verdadeiras necessidades do serviço das cathedraes o

mais de 5$ por dia de effectivo serviço.

accrescimo da despeza, que tem de recahir sobre o

A vista destas informações decidirá o senado em

thesouro publico, entendeu que não poderia, sem

sua sabedoria si, quando se reconhece a impossibilidade

commetter uma injustiça, propôr a menor reducção nos

de marcar aos ministros de culto, e a outros empregados

vencimentos de qualquer outra classe de empregados, si

das cathedraes, todo o vencimento que parece necessario

concordasse na concessão desta vantagem á dos

para garantir-lhes uma subsistencia honesta e decente,

musicos, que além de dever ser extincta, não é

será justo conceder o pretendido augmento á classe dos

certamente aquella que mais razão tem de queixar-se da

musicos permanentes, cuja extincção está já decretada,

insufficiencia dos seus vencimentos.

fazendo se tambem extensivo esse beneficio áquelles que

Para que a emenda da commissão seja bem
comprehendida, lerei o art. 9º do decreto a que ella se

por enfermos não prestam serviço algum, e já se
consideram como aposentados.

refere. (Lê): «Os musicos actuaes continuarão a perceber

Si cada um dos membros da commissão devesse

os seus ordenados emquanto bem servirem: aquelles

guiar-se sómente pelos seus sentimentos e desejos

porém que fôrem demittidos, ou fallecerem, não serão

particulares, teria certamente muito prazer em dar um

substituidos por outros. Para as solemnidades em que fôr

voto nesse sentido, mas então ser-lhes-hia impossivel,

necessaria a musica, serão contractados especialmente

sem faltar á justiça devida a outros empregados, propôr

os cantores e instrumentistas precisos.»

qualquer reducção na despesa decretada pela proposição

Quando se promulgou este decreto a experiencia
de muitos annos já havia mostrado que os musicos
permanentes,

desse occasião de explicar minuciosamente o trabalho da

publicos,

commissão, visto que a necessidade de apresenta-lo no

faltavam muitas vezes ao serviço de sua obrigação,

prazo de muito poucos dias, como eu havia promettido em

continuando

seu nome, não permittiu que ella expozesse o seu parecer

portanto

como

filhos

da

empregados

folha,

Eu estimaria, Sr. presidente, que o debate me

e

considerados

denominados

da camara dos deputados.

escripto todas as razões
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que o justificam. Tendo porém passado sem impugnação alguma que se faz hoje, tendo em vista aquillo que ha de acontecer no
a primeira emenda, que é a mais importante, e não desejando eu futuro; genero de reforma que tambem se fez com o decreto n.
abusar da attenção do senado, limitar-me-hei por agora a um dos 697 de 10 de setembro de 1850, pelo que respeita ao actual
pontos mais essenciaes, isto é, a demonstração do accrescimo de thesoureiro das alfaias, prata e guarda cêra, o qual, por sua
despesa que haverá em cada um dos casos de ser inteiramente morte, diz o art. 8º, desistencia ou demissão, será substituido por
approvado o projecto da outra camara, ou o que a commissão do um mestre de ceremonias que mais apto pareça; assim tambem
senado offerece como substitutivo.
Essa

demonstração

taes mestres da cathedral de S. Paulo, na minha opinião, devem

acha-se

no

quadro

que

aqui ser supprimidos por esta fórma. Si a illustre commissão

apresento, organisado em vista das tabellas explicativas que conviesse nisto, eu lhe rogaria que fizesse a emenda.
acompanham o orçamento do ministerio da justiça para o exercicio

Emquanto ao mais, Sr. presidente, eu votei pelo art. 1º, e

de 1859 – 1860 e da relação a que já me referi, não se incluindo votei bem convencido de que o projecto, que vai ser novamente
na despesa da Capella Imperial a importancia dos vencimentos enviado á camara dos Srs. deputados, é mais util não só aos
dos musicos, que, além dos 28 permanentes, houverem de ser empregados das cathedraes, como tambem ao thesouro. Não se

Agora, pelo que respeita ao art. 2º, V. Ex. permittirá que

Cathedraes.

Rio de Janeiro................

Bahia..............................

Maranhão.......................

Marianna........................

Olinda.............................

Pará................................

S. Paulo..........................

Differença para mais em

no projecto da
commissão, comparado ........................

maneira mais equitativa.

cada um dos

dispende tanto e se melhora a sorte desses empregados de uma

Differença para menos

especialmente contractados para casa solemnidade. (Lê.)

ainda não me dê por convencido com as razões offerecidas pelo
nobre senador.
Uma dellas foi fundada no art. 9º do decreto que acabo
de citar. Neste artigo de diz: (lendo.) «Os musicos actuaes

actual.

Legislação

58:108U900

14:677U500

18:867U500

13:650U000

13:202U500

21:390U000

15:764U000

1 55:660U400

......................

continuarão a perceber seus ordenados emquanto bem servirem
(são, portanto, vitalicios); aquelles porém que forem demittidos ou
fallecerem,

não

solemnidades

em

serão
que

substituidos
fôr

por

necessaria

outros.
a

Para

musica,

as

serão

considerados especialmente os cantores e instrumentistas

camara.

Projectos da

78:858U900

24:052U500

30:117U500

21:200U000

21:827U500

33:940U000

24:089U000

234:085U400

155:660U400

78:423U000

........................

precisos.» Ora, pergunto eu á nobre commissão: ha alguma
reducção relativamente aos musicos actuaes? Creio que não.
O SR. FERREIRA PENNA: – Não ha reducção nenhuma,
ficam no mesmo.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ha alguma
Projecto da

senado
74:058U900

21:190U000

25:895U000

18:250U000

20:250U000

28:100U000

19:600U000

207:343U900

51:683U500

155:660U400

78:425U000

26:741U500

commissão do

reducção: e não se lhes dá melhoramento, quando é certo que
esses musicos devem ser empregados da capella imperial
emquanto bem servirem. Si ha reducção, creio que ha injustiça, e
si não ha melhoramento, creio que tambem ha injustiça. O facto

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

Sr. de se declarar no art. 8º do decreto que sejam engajados para o

presidente, já que o nobre senador pela provincia do Amazonas serviço da capella imperial alguns cantores e instrumentistas que
deu

explicações

relativamente

á

tabella

formulada

pela forem julgados necessarios, não auctorisa para que os musicos

commissão, aproveito a occasião para pedir a S. Ex. que haja de actuaes deixem de perceber tambem algum melhoramento, visto
dar sua opinião relativamente á uma emenda que eu desejava que que os outros empregados da capella merecem contemplações
fôsse incluida nesse projecto, acerca dos mestres existentes do corpo legislativo.
actualmente na cathedral de S. Paulo para o ensino dos meninos

Sr. presidente, eu concordo com o nobre senador em que

do côro. Eu desejára que a illustre commissão adoptasse nesta é preciso alguma reforma a respeito desses artistas. Estou
proposição

uma

emenda

para

que

não

podessem

ser convencido de que quem gostar de musica e fôr ouvil-a na

preenchidos, os logares desde que vagassem por demissão, capella imperial, deve levar algodão nos ouvidos, porque é o
desistencia, ou por morte dos professores existentes.

melhor meio de se não incommodar. Estou certo que esta não foi

V. Ex. sabe, e o senado, que ha uma razão muito clara e a sorte da capella imperial da côrte do Brasil em outras épocas;
patente a todos que justifica esta emenda: a desnecessidade de alli ouviu-se a melhor musica do mundo, ou pelo menos a melhor
certos empregos é reconhecida, elles não deveram mesmo existir, musica do nosso mundo; mas hoje é preciso levar, como já disse,
mas, como existem, e não se deseja tirar essa especie de direitos algodão nos ouvidos, para se não ouvir o que alli se canta,
adquiridos até hoje, pelo menos estabeleça-se já nesta resolução excepto o que é relativo ao cantoxão e ao officio divino; neste
que, quando vagarem taes empregos, não poderão ser providos; é caso então cada um tem o seu livro e, lê nelle.
uma especie de reforma

É necessario, Sr. presidente, que se acabe aquelle
systema para se melhorar o serviço, embora se gaste mesmo
algumas centenas de mil réis mais, ou então acabe-se de todo e
faça-se alli as festas pela mesma fórma como são feitas nas
outra egrejas.
Mas, pergunto eu, o estado em que existe a capella
imperial, pelo que respeita a esses musicos,
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póde de fórma alguma influir nos principios de justiça com para alterar o numero e vencimentos dos empregados das
que, tendo-se attendido a uns, devemos attender a todos? cathedraes.
Creio que não.

Tambem occorreu á commissão a conveniencia de

Ouço dizer que ha alguns musicos da capella que determinar se que os conegos que leccionam na cathedral
se acham fóra do serviço, e então se entende que estes passem a fazêl-o no seminario; mas absteve-se de
não devem merecer melhoramento algum; mas, pergunto offerecer emenda neste sentido, por parecer-lhe que o
eu, são elles ou não musicos da capella? Em virtude do governo poderá tomar essa deliberação quando o julgue
decreto de 1850 elles devem continuar a ser musicos da conveniente, ouvindo o prelado diocesano, a quem se
capella emquanto bem servirem. Já foram aposentados ou deve deixar toda a liberdade na escolha dos professores
demittidos? Certamente que não; porconsequencia, devem do seminario. Entretanto os nobres senadores residentes
merecer o melhoramento proporcional que se faz aos na provincia de S. Paulo poderão dar ao senado
outros empregados.

informações mais amplas e exactas, e pela minha parte

São estas, Sr. presidente, as duvidas que tenho declaro que a não encontrar-se embaraço na bulla a que
relativamente á emenda da commissão; mas estou tão alludi, nenhuma duvida terei em acceitar a emenda de que
disposto a respeitar sua opinião, que qualquer informação fallou o nobre senador pela Bahia.
mais poderá fazer com que eu dê meu voto á emenda.

Quanto aos musicos da capella imperial, posto que

Por ultimo, repito, o requerimento que fiz á illustre me pareça ter dado ao senado os esclarecimentos mais
commissão relativamente aos mestres de meninos do côro necessarios, farei ainda algumas observações em resposta
na cathedral de S. Paulo...

ao honrado senador. A emenda da commissão está de

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ha uma duplicata, accôrdo com o projecto da outra camara na parte em que
porque o seminario episcopal tem já esses professores.

accrescenta a gratificação de 375$ aos ordenados de 625$

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Esse é que percebem os dois mestres de capella e compositores,
justamente o motivo por que desejo que se adopte esta e na que toca aos outros 28 musicos nenhuma alteração
medida; não creia o senado que com isto a instrucção faz para mais, nem para menos, referindo-se ao decreto de
perde cousa alguma.

1850, em virtude do qual deverão continuar a perceber os

O SR. FERREIRA PENNA: – Darei as informações mesmos vencimentos actuaes, que variam, como já
que exige da commissão o nobre senador pela provincia observei, desde 200$ até 620$.
da Bahia. De uma das tabellas annexas ao orçamento do

Tendo a commissão entendido que a deliberação

ministerio da justiça, a que já me referi, vê-se que ha na que tomou o senado de incumbil-a do exame deste
cathedral de S. Paulo uma cadeira de theologia moral, negocio, depois das observações feitas pelo nobre ministro
outra de theologia dogmatica, e outra de latim, que são da justiça sobre o augmento da despesa, importava para
regidas por conegos, tendo cada uma das duas primeiras o ella a obrigação de propôr toda a reducção compativel com
vencimento de 600$ annuaes, e a terceira o de 300$.
O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

as conveniencias do serviço das cathedraes, não podia
– deixar de prever desde logo que, para desempenhar esta

Quantos discipulos têm?

tarefa, teria necessariamente de descontentar a muitos

O SR. FERREIRA PENNA: – Não posso dizel-o empregados, não concorrendo com o seu voto para fazercom certeza; mas tenho ouvido que mui poucos ou se effectivo o beneficio que lhes concede o projecto da
nenhum. Desde que a commissão entrou no exame deste outra camara.
negocio occorreu-lhe a conveniencia de propôr a mesma

A reducção proposta importa, como já mostrei, em

medida que o nobre senador acaba de lembrar, isto é, que mais de 26:000$; mas a commissão lisongea-se de crer
estas cadeiras não sejam novamente providas quando que, tanto nesta parte, como na distribuição da quantia de
vagarem por demissão ou fallecimento dos actuaes 51:600$ que tem de accrescer á despesa decretada pela
professores, por parecer-lhe evidente a superfluidade da legislação em vigor, procurou conciliar, quanto é possivel,
despesa que com ellas fiz o thesouro, tendo o governo de os principios de justiça com as conveniencias do serviço, e

manter outras das mesmas materias no seminario egualar a condição de todos os empregados da mesma
episcopal de S. Paulo.
UMA VOZ: – Não existem ainda.

categoria nas diversas cathedraes do Imperio. Cingindo se
a estas regras, admittiu ella certos augmentos votados

O SR. FERREIRA PENNA: – Mas devem existir, e, pela camara, elevou, supprimiu e cerceou alguns outros,
si bem me recordo, já se apresentou na camara dos mas a nenhum empregado diminuiu o vencimento já
deputados uma emenda ao orçamento, pela qual se concedido pela legislação vigente, porque entendeu que
concede para isto o credito necessario. A commissão haveria excesso de rigor e offensa a direitos adquiridos, si
porém não teve tempo para verificar o acto pelo qual foram por este modo procurasse estabelecer uma egualdade
creadas aquellas cadeiras na cathedral, e, como ouvisse absoluta.
dizer que ellas têm por fundamento uma bulla de data

Si, pois, forem approvadas as emendas da

muito antiga, hesitou em propôr qualquer innovação, commissão, não serão os musicos da capella os unicos
persuadida de que, a ser isto exacto, não se poderá que deixarão de ter augmento em seus ordenados. O
decretar a sua extincção nem a suspensão do provimento mesmo acontecerá a outros empregados de diversas
que vale o mesmo, sinão de accôrdo com a competente cathedraes, que já percebem vencimentos eguaes, e ainda
auctoridade ecclesiastica, como o poder legislativo já superiores á quantia a que são agora elevados os de
reconheceu, quando pela lei de 15 de junho de 1850 outros da mesma classe, que os tinham muito menores,
auctorisou o governo

como poderá vêr mais claramente quem comparar a
tabella a que se refere o parecer da commissão com o
quadro das mesmas cathedraes annexo ao orçamento do
ministerio da justiça.
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O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas os cofre geral, o ponto da questão é o seguinte: Não

musicos da capella são vitalicios ou não? V. Ex. não entrou queremos supprimir aquellas cadeiras creadas pela bulla,
nesta questão.

mas entendemos que, quando ellas vagarem não saia

O SR. FERREIRA PENNA: – O que diz o decreto mais dinheiro do thesouro geral para pagal-as, e neste
de 1850 é que continuarão a perceber seus ordenados sentido vou offerecer uma emenda.
emquanto bem servirem.

Lê-se, apoia-se e fica adiada com o projecto, por se

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Logo, ter de passar a 2ª parte da ordem do dia, a emenda do Sr.
só podem sahir por processo.

visconde de Jequitinhonha.

O SR. FERREIRA PENNA: – Não duvido; mas
parece-me que a decisão desta questão pouco importa

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

para o caso de que tractamos, visto que o principal motivo
que a commissão tem para não concordar na elevação dos

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

vencimentos destes artistas é a persuasão em que está de
não serem tão insufficientes, como se allega, os que já

Encerrada a discussão do art. 2º, passa-se á do art.

percebem. Si, todavia, o voto do senado se pronunciar em 3º.
favor delles, nada mais direi em contrario, porque julgo ter

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

cumprido o meu dever, apresentando-lhe as informações Levanto-me unicamente para pedir ao nobre ministro
que a commissão pôde obter sobre a materia. Em tal caso interino da guerra que tenha a bondade de me explicar
só pedirei permissão para de novo observar que haverá qual é o systema que tem de seguir na distribuição do
manifesta injustiça em supprimir ou cercear os augmentos recrutamento por cada uma das provincias.
concedidos pelo projecto da camara a muitos outros

Tenho ouvido dizer aqui que o serviço do exercito é

empregados, cuja sorte não é certamente menos digna da um imposto, e imposto que até se chama de sangue; não
consideração do senado.

sei si é ou não. Mas si é realmente um imposto de sangue,

O SR. FONSECA: – Sr. presidente, visto que os creio que seria a maior de todas as injustiças obrigar uma
nobres senadores pedem informações a respeito das provincia a prestar maior contingente do que aquelle que
cadeiras na cathedral de S. Paulo, sou obrigado a dizer presta outra provincia, guardada a proporção á sua
que, segundo me recordo, havia alli antigamente, antes da população.
independencia, duas cadeiras de madeiras ecclesiasticas.

Si acaso este meio de calcular os contingentes não

Ao depois, a assembléa geral creou mais uma ou duas é o mais conveniente, então creio que o poder executivo
(não assevero, digo só de memoria) e todas penso que deve adoptar um do qual se não deve arredar sinão em
são ou eram pagas pelos cofres da provincia.
Quanto

ao

numero

dos

discipulos

occasiões extraordinarias, caso unico em que posso
que

as entender justificavel a alteração.

frequentam, não posso informar, porque não resido na
capital; não sei si são bem frequentadas ou não.

Em estado ordinario não concedo que o governo
faça esta distribuição inteiramente sem regra fixa, sem

Quanto aos professores, posso asseverar que o systema.
bispo não os acceitará no seminario; si com razão ou sem

Eu podera trazer ao conhecimento do senado os

ella, não quero entrar nesta questão, e nem disto agora se factos de que se queixam muitas provincias; podera trazer
tracta. Os professores do seminario episcopal são por ora ao conhecimento do senado quanto com um arbitrio tal o
pagos ou alimentados, etc., com as esmolas que o bispo governo póde offender os interesses industriaes e
tira para aquelle estabelecimento, e não pelo cofre commerciaes das provincias. Si acaso o poder concebesse
provincial ou geral. Agora lei que passou na outra camara que uma provincia havia ser mais auxiliada pelo que
uma emenda do orçamento, consignando 10:000$ para respeita á sua industria e ao seu commercio, o meio mais
pagamento desses professores.

facil seria diminuir o contingente dessa provincia; ao

E’ o que, provocado pelo nobre senador do contrario, si o governo quizesse pear o desenvolvimento

Amazonas, posso informar ao senado.

da industria, principalmente agricola, de uma provincia, o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O que meio mais facil seria augmentar o contingente e tornal-o
eu queria observar a V. Ex. e ao senado, é que o que disse vexatorio.

Essa

provincia

necessariamente

sentiria

o nobre senador pelo Amazonas foi confirmado pelo nobre mingoar sua industria e seu commercio.
senador por S. Paulo, e que aquillo que proponho é
justamente o que o parecer indica.

Ora, si taes podem ser as consequencias de uma
distribuição inteiramente arbitraria e discricionaria, não é

Nós não suppriremos empregos, não faremos outra possivel que o governo até hoje não tenha adoptado um
cousa mais do que declarar que, quando vagarem aquellas regra fixa para, segundo ella, dirigir-se.
cadeiras, não sejam mais providas, que o thesouro não dê
mais dinheiro para esse fim.

Senhores, eu não venho dizer ao senado qual é
esta

regra;

não

quero

estabelecer

o

principio

da

O SR. FONSECA: – Creio que a despesa é feita população, não quero estabelecer o principio da riqueza,
pelo cofre provincial.
O SR. FERREIRA PENNA: – E’ pelo cofre geral.

não quero estabelecer nada; mas o que desejo é que o
governo tenha um principio que não possa de fórma

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. alguma ser alterado ou illudido pelos agentes do mesmo
affirma que é pelo cofre geral?
O SR. FERREIRA PENNA: – Affirmo, referindo-me
ás tabellas do orçamento.

governo.
V. Ex., Sr. presidente, ha de ter ouvido muitas
vezes clamar-se na casa contra o recrutamento e contra as

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si é leis que o regulam. Ultimamente o nobre senador por
pelo

Pernambuco fez do recrutamento a descripção a mais
hedionda que é possivel. Alguma cousa de verdade existe
no discurso do nobre senador, a quem me refiro, mas eu já
em outra occasião, tomando a liberdade de responder ao
nobre senador
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que sustentava essas mesmas opiniões, disse que S. Ex. escola disciplinar onde se crê, que o cidadão vai
exagerava extraordinariamente os males do recrutamento.

morigerar-se e ganhar bons habitos; mas este mesmo

No estado em que nos achamos não podemos systema deve ter um termo, para que o exercito não fique
adoptar outro meio para termos o exercito completo. sendo mais um covil de homens immoraes, do que fileiras
Embora este não seja o melhor para completar a força de defensores benemeritos do paiz.
votada, todavia eu não conheço outro que offereça menor

Em todos os paizes trabalha-se para se conseguir

somma de males. Males hão de existir forçosamente, isto que acabo de dizer e que no Brasil ainda é difficil de
porque não ha meio nenhum de completar o exercito que conseguir-se; mas é preciso principiar, e eu creio que a
não produza inconvenientes. Como disse, no estado em regra como se ha de fazer a distribuição dos contingentes
que nos achamos, a minha opinião é que o meio que é o primeiro passo. Estabeleça-se uma regra mais ou
produz menor somma de males é sem duvida o meio de menos severa, conforme o poder executivo entender; mas
recrutar, segundo as leis em vigor; mas é indispensavel estabeleça-se a regra, para que todas as provincias
que ellas sejam bem executadas, é indispensavel que o saibam em que proporções devem concorrer para
contingente marcado para cada uma das provincias o seja preencherem as vagas do exercito.
debaixo de um systema que não possa ser alterado.
Si

se

fizer

isto,

estou

convencido

que

Senhores, fiquemos certos que a difficuldade de se
o achar cidadãos brasileiros que queiram militar debaixo das

recrutamento ha de produzir menor somma de males, do bandeiras nacionaes, não depende unicamente do rigor do
que ha de produzir essa lei chamada de recrutamento serviço, depende em grande parte daquelles que dirigem o
apresentada na camara dos Srs. deputados este anno; lei serviço, principiando pelos capitães das companhias. V.
que declaro me parece inexequivel, apezar de ser ella Ex. sabe que hoje está reconhecida na Europa a
conforme, segundo corre, com as idéas do nobre ministro indispensabilidade de haver escolas de capitães, a cujo
da guerra; isto é, que o nobre ministro foi a alma, o espirito posto se não possa chegar sem se ter frequentado uma
que inspirou o projecto apresentado na camara dos Srs. escola especial e sido nella habilitado. Citarei por exemplo
deputados.

a escola de Ivréa no Piemonte.

Si isto é exacto, a despeito de uma tal opinião que

E' nesta escola que a Sardenha habilita os seus

para mim é muito respeitavel por todos os titulos, até pelo officiaes

para

capitães.

Para

ella

entra-se

por

titulo de amizade, eu tomo a liberdade de dizer que a lei é concurrencia; é lá que são os officiaes julgados habilitados
inexequivel, e que por muito tempo nós não podemos ter para capitães. Do capitão de companhia depende muito: si
meio mais facil e menos oneroso de fazer o recrutamento o capitão fôr um homem capaz de exercer o seu posto, ha
no nosso paiz, sinão este que existe na fórma das leis, de chamar ao respeito e á moralidade os soldados de sua
comtanto que o poder executivo determine a fórma por que companhia. Eu pois, quando se tratou do art. 1º, podia ter
se hão de fazer os contingentes, e faça com que se dito alguma cousa relativa relativamente á falta de algumas
executem á risca as leis em vigor.

instituições importantes, que ainda sentimos, e uma dellas

Sr. presidente, geralmente fallando, tem sido é esta.
estabelecido

este

contingente

pela

fórma

seguinte:

Lembrarei tambem que tem-se feito tanta cousa no

Apparecem receios relativamente á tranquillidade de uma nosso paiz, e ainda não se creou uma escola de estado
provincia, immediatamente se acredita que lá existe um maior,

que

hoje

não

é

objecto

de

extraordinaria

grande numero de vadios, de pessoas que não prestam difficuldade; porque quem quizesse, supponhamos, achar
utilidade nem á industria nem ao commercio, e dahi resulta os elementos de uma boa escola de estado maior, não
fixar-se para essa provincia um contingente muito maior do tinha sinão regular-se pela Austria, alli acharia tudo quanto
que para qualquer outra. E' isto justo? Eu acreditava, ha de mais perfeito; quem quizesse procurar um modelo
senhores, que nestas occasiões nos deveriamos lembrar de escola de capitães podia achar, como acabei de dizer,
mais opportunamente de um dito de um nobre senador, na escola de Ivréa.
que na outra camara fallando do estado convulso em que

E nem se diga que a despesa seria grande, ao

se achava o Pará, aconselhava que o que deveriamos passo que devemos ter sempre em vista a economia;
mandar para o Pará era carne, pão e bachareis; com estes porque seria miseravel toda a economia que tivesse por
tres meios a tranquillidade publica se restabeleceria. Ora, fim privar da necessaria educação os officiaes do exercito:
si o nobre ministro me désse licença para nesta occasião della

o

menos

que

resultaria,

senhores,

seria

a

applicar o mesmo principio, diria que, quando uma irregularidade do serviço de um lado, e do outro a terrivel
provincia se acha convulsa, quando sua tranquillidade necessidade de demasiado e prejudicial rigor da disciplina
offerece difficuldades, o meio que ha não é tirar della os para com o soldado. Nesta occasião, permitta V. Ex. que
inculcados vadios, mas sim dar á essa provincia meios de eu abra um parenthesis para perguntar ao nobre ministro si
augmentar sua industria, e porconsequencia sua riqueza, e elle está ainda de accôrdo com a extincção da chibata pelo
nunca difficultar-lhe mais o trabalho, e diminuir-lhe a que diz respeito á guarda nacional, e si acha inconveniente
producção, augmentando e exagerando o recrutamento, que se extingua esse castigo pelo que diz respeito tambem
visto como poder-se-hia dizer que o exercito se compõe, ao exercito. Aqui fecho o parenthesis; foi apenas uma
não

de

servidores

benemeritos,

mas

de

homens pergunta, a que S. Ex. responderá ou deixará de

desalmados e perigosos para a sociedade.

responder, conforme julgar mais conveniente.

E' verdade que ainda não pudemos conseguir

Como eu fallava relativamente á educação dos

extrahir do exercito os homens que são perversos; officiaes e da disciplina dos soldados, veiu como idéa
desgraçadamente o exercito ainda é uma especie de

associada a idéa da chibata. Na camara dos Srs.
deputados já se propôz a extincção desse castigo para a
guarda

nacional,

e

esse

projecto

dizem

que

foi

ministerialmente impugnado. Não sei si esta proposição é
exacta, porque me parece... Agora recordo-me que
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ministerialmente

impugnado

depois

de

votado. á questões muito importantes em relação ao exercito, e eu

Requereu-se que ficasse separado e porconsequencia desejava realmente que se não encerrasse a discussão
esquecido, para ser sepultado na poeira da secretaria delle sem que alguma cousa mais se dissesse no sentido
daquella camara.

dessas questões. O art. 3º dá logar a discutir-se com temor

(O Sr. ministro da marinha dá um aparte.)

a respeito do recrutamento e do engajamento e da divisão

Veja V. Ex. quanto é máo não se achar o orador dos recrutas pelas differentes provincias, porém as
inteirado de todos os pormenores dos objectos sobre que palavras – que na insufficiencia desses meios adoptar-sefalla, (rindo-se) pois que esse projecto já veiu para o ha o que se acha disposto nas leis vigentes, – me fazem
senado. Peço ao Sr. presidente que o dê quanto antes chamar a attenção do senado para uma questão muito
para a ordem do dia; é um objecto acerca do qual hão de importante no que respeita ás substituições.
haver talvez differentes opiniões; mas uma vez votado, tem

Eu desejaria que o nobre ministro da guerra nos

de utilizar a muitas mil pessoas; a guarda nacional, dissesse si actualmente ha ou não no exercito o direito de
senhores, é hoje o mais forte auxiliar que tem o exercito; dar substituto, isto é, si o governo póde adoptar
ella tem prestado serviços importantissimos, e portanto substitutos, quer para preencher o logar de um recrutado,
cumpre que tomemos em consideração este objecto.

quer para acabar de preencher o tempo marcado ás

Mas, Sr. presidente, não posso conceber como seja praças effectivas do exercito.
util, e não perigoso acabar com o castigo da chibata pelo

Segundo um decreto publicado pelo governo, o qual

que diz respeito á guarda nacional, e não seja util e não tem a data de 1º de maio do corrente anno, parece que o
perigoso tambem pelo que diz respeito ao exercito de governo se inclina a suppôr que realmente as nossas leis
linha; tal differença é que eu não tenho podido achar. Si o auctorisam

hoje

a

doutrina

das

substituições

por

nobre ministro julgasse conveniente, bem podia mostrar- individuos, mas eu creio que o governo labora em um
me a razão dessa differença que eu não posso descobrir, engano, exerce uma attribuição que não tem, porque me
naturalmente pela rudeza da minha intelligencia; mas, parece que as nossas leis actualmente em vigor não dão
emquanto eu não fôr esclarecido, estou convencido que, si ao governo o direito de admittir a doutrina sobre
essa medida é util para a guarda nacional, tambem o é substituições.
para o exercito.

Quando a lei, no artigo que se discute, determina

Resumindo o que tenho dito, Sr. presidente, que as forças fixadas no art. 1º sejam preenchidas por
desejava que o nobre ministro tivesse a bondade de dizer- engajamentos voluntarios, e, na insufficiencia desses
me como pretende o poder executivo fazer a distribuição meios, pelo recrutamento nos termos da disposição
dos contingentes, porque é negocio importantissimo. Eu de vigente, parece-me dar a entender que o recrutamento,
proposito não entrei na apreciação do mal que estes quando se tiver de recorrer a elle, se faça em
contingentes,

sendo

exagerados,

podem

causar

ás conformidade com as leis vigentes, e ninguem póde

provincias, muito principalmente ás provincias pequenas, ignorar que essas leis vigentes não sejam em 1º logar as
cuja industria e cujo commercio ainda se acha no berço e instrucções de dezembro de 1822, e em 2º logar um ou
ainda precisa de alento, de uma mão protectora que o outro decreto, um ou outro regulamento fugitivo que
desenvolva.

raramente se invoca para determinar o processo a

Ora, sem braços estou convencido que não ha empregar no recrutamento.
industria. Senhores, a exageração do recrutamento não

A unica lei que, segundo minha lembrança,

opéra com tanta força nas provincias grandes e ricas, onde auctorisava expressamente a doutrina das substituições, é
o commercio e a industria já estão por assim dizer a de n. 45 de 29 de agosto de 37; mas essa lei era annua,
consolidados: aqui tem logar o proverbio que adverte que – e, segundo a sua letra, podia vigorar por dous annos, isto
para ser rico custa muito, para ser muito rico, pouco custa é, de 1838 – 39, de 1839 – 40. Essa lei com effeito tractava
ou nada. – Isto póde-se applicar exactamente ás das substituições; e, para que o governo podesse achar-se
provincias, comparadas as suas riquezas e a sua industria: auctorisado a adoptar as substituições no exercito, foi

umas no berço, e outras já desenvolvidas e ricas; estas, necessario que as leis posteriores a essa de 1837 fossem
para se tornarem muito ricas pouco custa, quasi que se gradual e annualmente declarando que a mesma lei
enriquecem por si mesmas.

continuava em vigor no anno seguinte.

O SR. SARAIVA (Ministro da Marinha e Interino da

Assim pois, temos que, para que apenas a doutrina

Guerra): – Quanto á primeira parte do discurso do nobre das substituições tivesse logar de 1839 – 1840 e assim em
senador, responderei que ainda não foi fixada pelo corpo diante, foi necessario que as leis de 1837 – 1838, 1839 –
legislativo uma base para os contingentes que cada 1840, 1840 – 1841, 1841 – 1842, 1842 – 1843, 1844 –
provincia deve fornecer ao exercito, base que seria difficil 1845, 1845 – 1846, 1846 – 1847, e 1847 – 1848 o
estipular e que o governo tem supprido, calculando sobre a declarassem expressamente; de modo que para existir
população livre e deixando aos presidentes a execução essa

auctorisação,

e,

porconsequencia,

a

doutrina

dessa regra, attentas as circumstancias mencionadas pelo envolvida nella, mas com a condição de vigorar dois annos
nobre senador. Continua-se no entanto a estudar a em consequencia da lei de 1837, foi necessario que as leis
materia.

posteriores a fossem annualmente reproduzindo.

Quanto a minha opinião acerca da extincção da

Mas essa renovação teve um termo em 1855; na lei

chibata pelo que diz respeito á guarda nacional, eu já me da fixação de forças desse anno não se mandou mais pôr
pronunciei com o meu voto na camara dos Srs. deputados. em execução a lei de 29 de agosto de 1837; o que se
Quanto á conveniencia de estender-se essa medida ao mandou foi que o recrutamento se fizesse de conformidade
exercito, em occasião opportuna o governo dirá a sua com as leis vigentes. Tanto essa minha argumentação é
opinião.

procedente, que, das disposições da lei de 1837, a lei de

O SR. MIRANDA: – O art. 3º que se discute prende- 1855
se

apenas

adoptou

declarando qual a quantia

a

substituição

por

dinheiro,
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com a qual poderia o recruta eximir-se do serviço.

sobre o recrutamento. Si o direito de legislar sobre o

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

recrutamento deve ter sua iniciativa na camara dos

O SR. MIRANDA: – Veiu depois a lei de 30 de julho deputados, si não o podemos exercer sinão sobre os
de 1856; essa lei ainda declarou que a somma da força elementos ou bases que nos forem transmittidos da outra
votada fôsse preenchida por meio do engajamento e pelo camara, como é que o governo se arroga o poder de
recrutamento, pela fórma das leis em vigor; e esta mesma dispensar do recrutamento a quem bem lhe convenha? E'
disposição apparece na lei de 5 de agosto do anno doutrina tão expressa no regulamento do corpo de
passado, onde é ella repetida, repetindo-se tambem em permanentes, que o proprio Sr. ministro a vem trazer ao
um de seus paragraphos a disposição que marcava a conhecimento da assembléa geral, sustentando-a como
quantia necessaria para que alguem se eximisse do doutrina vantajosa e necessaria. Disse S. Ex. na pagina 19
serviço da praça.
Si, portanto, a unica disposição especial que

do seu relatorio: (lê).
Portanto já vê o senado que o Sr. ministro da justiça

auctorisava a substituição é a que consta da lei de 1837; si em um simples regulamento entendeu que podia fazer
para que essa doutrina podesse vigorar foi preciso ser uma excepção na lei de recrutamento, isto é, S. Ex.
renovada em todas as leis subsequentes até a de 1855, e, entendeu que, quando a lei do recrutamento não esempta
si de 1855 para cá as leis não auctorisaram as da praça aquelles que têm servido em qualquer corpo
substituições, antes foram omissas a este respeito; si as policial, elle podia dispensar, dar essa esempção áquelles
doutrinas da lei de 1837 apenas continuam e se faz que servissem no corpo de permanentes; e note-se que S.
executar aquella que respeita a substituição por dinheiro; Ex. não só dispensou o permanente de servir no exercito,
digo eu que actualmente nós não temos substituição por como na guarda nacional; de modo que feriu ao mesmo
individuos; actualmente o mais que póde acontecer é que tempo duas leis, a lei organica do exercito, a lei organica
o recruta ou a praça effectiva possa ser dispensada de da guarda nacional.
continuar o serviço mediante dinheiro, mediante a quantia
orçada na lei.
Si porventura na occasião em que estas ultimas leis

O SR. DIAS DE CARVALHO: – E' bom não dar
auctorisações.
O SR. MIRANDA: – Mas quando o corpo legislativo

de 1855, 56 e 57 foram discutidas, eu tivesse prestado dá certas auctorisações ao governo, é porque entende que
maior attenção á esta questão, teria mandado uma o governo não excederá as forças do seu mandato, é
emenda, a qual estou prompto a subscrever hoje si S. Ex. porque entende que o governo ha de respeitar as leis
quizer, para que em logar das palavras leis em vigor se vigentes e não ha de violal-as.
dissesse – em conformidade com a lei de 1837 e mais leis

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Si o governo é

em vigor. – Aquelle que redigiu a proposta na secretaria, e auctorisado a legislar, como viola as leis?
a respectiva commissão da camara dos Srs. deputados,

O SR. MIRANDA: – Neste caso foi auctorisado a

que tomou em consideração essa proposta, entenderam organisar um corpo...
que dizendo – leis em vigor – se tinha comprehendido a

O SR. D. MANUEL: – Como entendesse mais

auctorisação para as substituições de individuos; mas o conveniente.
certo é que essa doutrina está proscripta ha tres annos, e,

O SR. MIRANDA: – Mas não deve levar a

si não fôr restaurada na lei que discutimos, o governo não auctorisação a tal ponto que nessa organisação fira as leis
a poderá pôr em practica.

do paiz; e, quando as ferir, deve trazer ao conhecimento

Portanto, me parece que o governo se excedêra do corpo legislativo o que houver feito a esse respeito.
algum tanto, quando nesse decreto de 1º de maio do

O SR. D. MANUEL: – Não está no relatorio? que

corrente anno legislou sobre substituições. Eu desejava quer mais?
que o nobre ministro da guerra me dissesse si entende que

O SR. MIRANDA: – O facto é pois, senhores, que o

continúa a doutrina das substituições, quaes são as leis Sr. ministro da justiça legislou sobre recrutamento;
que conferem essa doutrina, e portanto, si o governo se entendeu que para poder chamar gente para esse corpo

considera no direito de continuar a admittir substitutos no era

conveniente

dispensar,

como

dispensou,

aos

exercito. Desejava que S. Ex. me dissesse, entendendo permanentes do serviço de 1ª linha e da guarda nacional.
como

eu

entendo

estas

questões,

si

lhe

parece

Eu pretendia chamar a discussão sobre este topico,

conveniente que se adopte uma disposição expressa, e si quando tivessemos de discutir o orçamento da justiça, mas
neste caso admitte uma emenda ao artigo em discussão.
Sr. presidente, visto que se tracta de substituições,
não posso deixar de fallar, limitando-me quanto é possivel

este cá não virá.
O SR. D. MANUEL: – Porque?
O SR. MIRANDA: – Porque não teremos tempo de

á estreiteza do tempo e á necessidade que eu sinto de discutir.
discutir as materias com alguma rapidez, para que

O SR. D. MANUEL: – Temos.

possamos dedicar algum resto de tempo á discussão de

O SR. MIRANDA: – Creio que apparecerá hoje na

materias muito importantes, si cá vierem, como sejam os outra camara uma resolução mandando continuar o
orçamentos, que duvido que cá venham, e tanto duvido, orçamento vigente.
que hoje se apresenta na camara dos Srs. deputados

O SR. D. MANUEL: – Quid inde?

alguma resolução substitutiva do orçamento; partindo

O SR. MIRANDA: – Ao menos concorrerá essa

deste principio, não posso todavia deixar de chamar a resolução para que não venha para o senado um
attenção do senado para um regulamento do ministerio da orçamento suffocado por um sem numero de emendas,
justiça,

reformando

o

regulamento

do

corpo

de

permanentes.
Entendo, Sr. presidente, que nessa reforma o nobre
ministro da justiça exorbitou grandemente legislando
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que o governo, não tendo força bastante, ha de fazer capacidade. Portanto, em nenhum caso poderia eu ter o
abortar.

pensamento de poder concorrer para melhorar o estado

O nobre senador pela provincia de Pernambuco, actual. Concorro com a discussão e com um ou outro
discutindo as materias do art. 1º, e já em referencia á trabalho a que nunca me recusei.
doutrina ou objecto do art. 3º, fez-me a honra de dizer que

Tractando pois da questão do recrutamento, foi

todos as minhas observações a respeito da situação do injusto o nobre senador em dizer que não concorro para
exercito eram com effeito exactas...
O SR. D. MANUEL: – Todas? Não ouvi.

melhorar o estado actual das cousas, porquanto é sabido
que em 1850 apresentei na camara dos Srs. deputados um

O SR. MIRANDA: – ...apoiou portanto tudo quanto projecto sobre recrutamento; alli coadjuvei os meus amigos
eu havia dito.
O SR. D. MANUEL: – Tambem não ouvi isso.

do ministerio, sobre tudo quanto respeita ás nossas cousas
militares.

O SR. MIRANDA: – Mas a respeito das promoções

Tambem coadjuvei ao Sr. Manuel Felizardo quanto

do dia 2, S. Ex. fez uma observação relativamente ao á lei de promoções, e si o projecto que apresentei sobre
codigo penal...

recrutamento tivesse sido attendido, ou em sua totalidade,

O SR. PRESIDENTE: – Mas tudo isso é alheio a ou em alguma de suas disposições, eu creio que hoje
este artigo, cuja discussão é restricta.

teriamos melhorado algum tanto, e achado um meio de

O SR. MIRANDA: – Si o nobre senador pela facilitar

a

acquisição

de

recrutas

independente

da

provincia de Pernambuco podia na discussão do art. 3º violentação.
fallar sobre o recrutamento, eu hoje posso fallar sobre o
recrutamento emquanto puder e me parecer conveniente.

Não apresento agora uma emenda no sentido
dessa proposição, porque não acho que o logar seja o

O SR. D. MANUEL: – Mas o codigo penal não sei a mais proprio, mas si S. Ex. consente na sua apresentação,
que vem.

eu trarei isso ao conhecimento do senado, acabada a

O SR. MIRANDA: – Na parte em que diz respeito ao discussão desta proposta.
recrutamento.
O SR. D. MANUEL: – Vamos a vêr.

Eu entendo primeiramente que nós não podemos
conseguir sempre o numero de recrutas indispensavel por

O SR. MIRANDA: – Mas desejo antes dizer ainda meio do engajamento; o engajamento deu no anno que
duas palavras sobre o recrutamento, e responder a uma acabou 300 a 400 homens em todo o Imperio; houve
especie de provocação que me fizera o nobre senador pela provincias que não deram um só engajado, de modo que a
provincia de Pernambuco, reproduzindo um protesto que acquisição pelo engajamento está na 4ª parte da
tinha feito.

acquisição pelo recrutamento.

Os amigos do ministerio entendem que desejo

Entendo tambem que não podemos prescindir do

tornar o ministerio responsavel pela situação das nossas recrutamento, porque ai do paiz no momento em que
cousas militares. Nunca o desejei, nunca o fiz sentir, nunca quizesse prescindir deste meio violento, contando com o
o disse.

recurso dos contractos.

(Ha um aparte)

Mas entendo que não é possivel prescindir deste

O nobre ministro dos negocios estrangeiros, que é recurso violento, e tanto que o nobre ministro da guerra,
mais do que qualquer outro interessado no estudo dessa depois

de

ter

discutido

sufficientemente

sobre

as

minha proposição, está dizendo que ella é verdadeira; disposições de uma lei de recrutamento, entende afinal
confesso que não faço o ministerio actual responsavel pelo que não se póde prescindir desse meio; me parece que é
estado de nossas cousas militares.

necessario lançar mão de muitos meios indirectos para

Aquillo que em minha consciencia julgar que com o resultado de todos elles podermos chegar á
pertence ao actual ministerio, hei de dizer francamente que vantagem que desejamos.
por isso elle é responsavel; quanto á responsabilidade

Entre alguns meios indirectos que propuz, quer no

porém daquillo que fôr o resultado de uma accumulação projecto, quer em differentes emendas, avultou um que

enorme de cousas muito antigas, não hei de lançar a culpa vou ter a honra de lêr ao senado. Eu disse então que, seis
sobre o ministerio actual. Sou justo, não quero que os annos depois de publicada a lei do recrutamento, ninguem
nobres ministros carreguem com a responsabilidade podesse ser admittido a emprego algum publico sem que
daquillo que não lhes pertence.

mostrasse que por si ou por outro servira no exercito ou

O nobre senador pela provincia de Pernambuco armada o tempo decretado; esemptava dessa disposição
confessou que tudo quanto eu disse é exacto, mas os empregos de eleição popular, os gratuitos, os de
accrescentou que corre-me o dever de apresentar medidas professores, presidentes de provincias, ministros de estado
que melhorem a actualidade. E' a esta proposição e chefes de repartições.
temeraria do nobre senador que eu tenho de fazer uma

Esta idéa, que não é minha propriamente, porque já

observação. Seria necessario que eu fôsse um louco para a vi em algum projecto de recrutamento; esta idéa que
que entendesse que poderia em uma simples discussão, data desde o tempo dos Romanos, porque o nobre
ou mesmo com um trabalho insano de muitos annos, ministro sabe que naquella republica ninguem podia
melhorar a situação do exercito, concorrer para modificar exercer nenhum cargo na magistratura sem que mostrasse
suas differentes leis organicas e regulamentares. Nunca haver prestado serviços militares durante 10 annos por si
tive em cabeça, e ainda quando me parecesse que poderia ou por outro; esta idéa, digo, que se acha em practica em
em qualquer occasião concorrer para melhorar as uma nação guerreira e conhecedora das cousas militares,
circumstancias
conseguir

do

nada,

nosso
não

só

exercito,
pelas

eu

não

poderia foi apoiada por um dos nossos mais distinctos generaes o

difficuldades

encontraria, como pela insufficiencia da minha curta

que Sr. barão de Suruhy, pessoa não suspeita á administração,
segundo os elogios feitos pelo nobre senador pela
provincia do Rio Grande do Norte e por V. Ex. mesmo;
sendo tambem apoiada pelo Sr. general João Paulo
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outra clausula de que o recrutamento se faria conforme o

Esses generaes entenderam que, entre as medidas que estava em vigor: ora o que estava em vigor era que se
que podem ser adoptadas com vantagem para conseguir o admittissem substitutos; isto já tinha passado para a lei de
numero de recrutas sufficiente, está essa obrigação que eu forças; logo era claro que o governo não tinha sinão que
imponho a todo aquelle que depois de certo prazo proceder do mesmo modo.
determinado pretendesse um emprego publico.

O SR. MIRANDA: – Vou ter a honra de responder

Si porventura em 1851 ou 1852, tempo em que eu ás observações que me fez o favor de dirigir o nobre
fiz reproduzir este pensamento em differentes emendas, senador pela provincia do Amazonas.
tivesse elle sido adoptado, hoje ninguem pretenderia um

O nobre senador entendeu que devia defender o

logar qualquer, salvo os exceptuados, sem que mostrasse acto do seu amigo o Sr. ministro da justiça, accusando ao
ter servido no exercito por si ou por outrem, sem que nosso amigo de haver practicado o mesmo acto.
mostrasse ter cumprido o dever que tem todo o cidadão
brasileiro de defender o seu paiz por meio das armas.
Esta minha idéa é justamente a idéa do nobre

O

SR.

FERREIRA

PENNA:

–

Não,

senhor;

reconheci a legalidade de um e outro acto.
O SR. MIRANDA: – O nobre senador chamou á

senador por Pernambuco, a quem tive a honra de offerecer auctoria o regulamento de 1842, organisado pelo honrado
estas considerações. O nobre senador, partindo do Sr. visconde de Uruguay.
principio de que devem partir todos os que se encarregam

O SR. FERREIRA PENNA: – Não para accusal-o de

de formular uma lei de recrutamento, isto é, partindo do maneira alguma.
principio de que cada um cidadão brasileiro, qualquer que

O SR. MIRANDA: – Para accusar qualquer acto do

seja a sua categoria e posição, deve concorrer com o seu actual ministerio, eu não vou allegar actos de quem quer
contingente de serviço para o exercito, entende que deve que seja.
estabelecer como base da satisfação desse dever um

O SR. FERREIRA PENNA: – Então não posso citar

imposto lançado sobre todos aquelles que não puderem uma auctoridade?
servir, afim de com o resultado desse imposto se pagar

O SR. MIRANDA: – Póde, está no seu direito...

aquelles que puderem servir. As minhas idéas, enunciadas

O SR. D. MANUEL: – Ora, que duvida!

nesta casa ha um anno a respeito deste pensamento, já

O SR. MIRANDA: – ...porém eu disse a V. Ex. que

tiveram algum resultado no corrente anno, e foi a tractando desta questão militar, eu não tenho consideração
apresentação de um projecto por um nobre deputado, creio com quem quer que seja; quero dizer, encaro a
que por Minas, no qual elle pretende dispensar o guarda actualidade, noto as irregularidades que se observam
nacional, fazendo com que se lance um imposto para nella, e peço remedios convenientes ás necessidades que
pagamento daquelles que servirem no exercito, etc.
Trouxe isto á casa para responder cabalmente

se dão.
Olhando para o relatorio do Sr. ministro da justiça e

áquelles que entendem que a minha missão é apenas de para o seu regulamento, vi que S. Ex tinha excedido
fallar, de censurar, mas que não offereço á consideração horrivelmente a auctorisação que lhe fôra dada, violando
do senado absolutamente nada que possa servir para leis mui importantes que constituem a organisação do
conduzir ao resultado que deve ser o objecto de todas as exercito; notei esta falta, e eu podia, si quizesse revolver
nossas aspirações. Eu trabalho, senhores, e na materia passados, ir buscar os outros regulamentos que tivessem
especial de que se tracta, tenho apresentado fructos do connexão com este, etc. Eu não desejava pois que o nobre
meu trabalho.

senador chamasse o Sr. visconde de Uruguay á auctoria;

Tendo eu pedido ao nobre ministro a graça de elle não está presente, não se póde defender; muito boas
responder ás minhas perguntas, espero que S. Ex. o fará razões póde ter para justificar esse acto, eu lhe deixo essa
com aquella benevolencia que o caracterisa. Tenho de tarefa. A questão é si o nobre ministro da justiça não
mandar uma emenda para tornar legal aquillo que me exorbitou a lei. Si não exorbitou, não havia necessidade de
parece que não é, para fazer apparecer uma auctorisação chamar á auctoria o nobre visconde de Uruguay.

que não existe, um direito que está prescripto da

O SR. FERREIRA PENNA: – Foi porque V. Ex.

legislação; mas conto com a resposta do nobre ministro figurou o facto como inteiramente novo.
para depois continuar a fundamentar as observações que
me parecerem convenientes.

O SR. MIRANDA: – Eis, Sr. senador, como eu
discorro sobre a materia: o acto practicado pelo Sr.

O Sr. Ferreira Penna pronuncia um discurso que visconde de Uruguay não podia justificar o acto practicado
publicaremos no appendice.

pelo nobre ministro da justiça, si esse acto envolve, como

O SR. SARAIVA (Ministro da Marinha e Interino da eu creio, uma responsabilidade.
Guerra): – A minha resposta está dada por V. Ex.
O SR. MIRANDA: – Por mim?
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sim, senhor. O

O SR. FERREIRA PENNA: – E o assentimento do
corpo legislativo por 16 annos não vale nada?
O SR. D. MANUEL: – Não vale nada para o Sr.

nobre senador, fazendo a historia das leis de fixação de Miranda.
forças, disse que até 1855 o corpo legislativo tinha

O SR. MIRANDA: – O acto do nobre ministro da

permittido o substituto; mas o nobre senador deve notar justiça data de janeiro deste anno, portanto não tem
que, depois desse anno, todas as leis de fixação de forças corrido tanto tempo que possa ser considerado como
contêm a clausula de que o recrutamento se fará de prescripto; e, para não se dar essa prescripção, levanto
accôrdo com as disposições vigentes.
Ora, supponha o nobre senador que na lei que
succedeu áquella em que esta clausula não estava, havia

minha voz para dizer que o governo não
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podia dispensar de servir no exercito aquelle que tiver

O SR. MIRANDA: – Foi dada para organisar e não

servido no corpo de permanentes, e isto com infracção para violar leis.
clara e manifesta das leis constitutivas da organisação do
exercito.

O nobre senador pela provincia do Amazonas ainda
chamou minha recordação para um ponto do regulamento

O SR. FERREIRA PENNA: – Si já foi approvado um sobre o qual eu tinha tido um esquecimento, como disse o
regulamento que consagrava essa disposição!

nobre senador pela provincia do Rio Grande do Norte...

O SR. MIRANDA: – O nobre senador pela provincia

O SR. FERREIRA PENNA: – Ponto do relatorio.

do Amazonas entende que é licito ao governo, no exercicio

O SR. MIRANDA: – Do regulamento, porque o

de uma auctorisação qualquer, saltar por cima de quanta relatorio não fez mais do que annunciar o que fez o
lei queira...

regulamento. Eu quero referir-me áquella disposição, pela

O SR. FERREIRA PENNA: – Não disse similhante qual o nobre ministro da justiça entende que deve ir buscar
cousa.

no exercito as melhores praças para povoar o corpo de
O SR. MIRANDA: – Então corre-se de o haver permanentes; quero referir-me ao ponto em que o nobre

dito...

ministro entende que deve mandar para o exercito as
O SR. FERREIRA PENNA: – Não disse.

peiores praças do corpo de permanentes.

O SR. MIRANDA: – ...porque ha poucos momentos

Pois, senhores, o exercito, que faz todas as

disse que aquelle que tinha de executar uma auctorisação, despesas, que tem todo o trabalho e compromettimento
para fazel-o no sentido conveniente, para collocar nos para recrutar gente apta para o serviço, ha de ver-se
devidos eixos a repartição que reforma...

obrigado a ceder ao corpo de permanentes os seus

O SR. FERREIRA PENNA: – Apoiado.
O

SR.

MIRANDA:

–

Então

apoia

melhores soldados?
a

minha

argumentação?

O SR. D. MANUEL: – Qual é o mal que enxerga
nisso?

O SR. FERREIRA PENNA: – Isso é muito diverso.

O SR. MIRANDA: – O corpo de permanentes, que

O SR. MIRANDA: – Eu creio que o governo não recebe

as

melhores

praças

do

exercito,

dá

em

póde no exercicio de uma auctorisação violar lei alguma. Si compensação os soldados insubordinados e incorrigiveis,
o governo entender que no uso dessa auctorisação tem como si o exercito fôra a penitenciaria do corpo de
necessidade de dispensar uma lei, afim de melhor permanentes. Eu quero mostrar que com esta providencia,
consultar os interesses do serviço que organisa, neste que aliás não reputo contraria a lei alguma, não se
caso deve submetter a reforma á consideração do corpo consultou os interesses do exercito; quero mostrar que o
legislativo, para este prestar-lhe sua approvação ou exercito, conseguindo, atravez de immensos sacrificios,
desapprovação.

preencher a sua força, não deve privar-se, por effeito de

V. Ex. sabe que o regulamento feito em execução uma simples disposição de regulamento, das suas
da lei de promoções veiu ao corpo legislativo, e delle melhores praças, para estas irem servir em qualquer corpo
recebeu approvação em todos os artigos...

policial.

O SR. FERREIRA PENNA: – Porque a lei da

O SR. D. MANUEL: – E' um bem publico.

auctorisação o exigiu.

O SR. MIRANDA: – Si em outra época o governo foi

O SR. MIRANDA: – ...que offendiam leis existentes. auctorisado a executar esta medida, foi isso determinado
Si a lei de promoções exigiu que o regulamento fôsse expressamente por lei. V. Ex. lembre-se que o Sr. Nabuco
submettido ao conhecimento do corpo legislativo, mais teve um trabalho insano na camara dos Srs. deputados
uma razão para se entender que o governo nunca póde para fazer vigorar esta idéa, que passou por um ou dois
proceder de modo que se torne superior á essa votos.
consideração de interesse publico, deixando de submetter

O SR. FERREIRA PENNA: – O que?

á approvação do corpo legislativo um regulamento que

O SR. MIRANDA: – O direito de serem os corpos

viola leis expressas.

policiaes preenchidos com praças recrutadas para o

V. Ex. sabe que o proprio Sr. Coelho, quando em exercito. Está presente á memoria de todos, e V. Ex., que
1844 organisou a escola militar, trouxe ao conhecimento tem boa memoria, deve saber disso: o Sr. Nabuco teve um
do corpo legislativo o respectivo regulamento, como o trabalho insano para conseguir que na lei de 15 de julho de
foram todos os mais regulamentos, porque excediam em 1845 se consignasse essa medida, a qual passou com
algumas doutrinas a auctorisação que era dada ao uma repugnancia enorme; tambem passou na lei de 14 de
governo. Como pois desconhecer-se um principio legitimo, julho de 1855; mas já não veiu em todas as outras leis
respeitador das leis e da constituição, para sanccionar-se posteriores, porque na realidade se achou que era uma
uma doutrina subversiva, qual a de dizer-se que o governo disposição inconvenientissima. Já vê, pois o nobre senador
póde, no uso de uma auctorisação, violar quantas leis pela provincia do Amazonas que para vigorar esta
quizer, e sem dar satisfação?
O SR. D. MANUEL: – Sem dar satisfação?

disposição, foi necessario que duas leis o determinassem.
Portanto, Sr. presidente, o nobre senador a quem

O SR. MIRANDA: – Eu entendo que seja uma lei; me refiro em nada absolutamente desfez as minhas
deve ser respeitada e não se póde violar em um observações. Si o acto não é bom, como não é; si fere
regulamento sem que este regulamento seja approvado uma lei importantissima como a do recrutamento, a
pelo poder competente.
O SR. D. MANUEL: – Si foi-lhe dada auctorisação!

responsabilidade é toda do nobre ministro da justiça. Não
duvido que S. Ex. tenha boas razões, essas que expende
o relatorio, essas que apresentou o nobre senador para
attenuar ou mesmo desfazer similhante
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O SR. MIRANDA: – Assim pois, Sr. presidente, para
que as doutrinas das substituições continuem é necessario

Agora, duas palavras ao nobre ministro da guerra, que hoje a lei diga: «O recrutamento se fará em
que realmente me sorprendeu, quando me fez saber que conformidade com a lei de 1837 e mais leis em vigor, que
eu mesmo tinha respondido ás minha observações são justamente as que têm essas disposições sobre o
relativamente á materia das substituições. Não pensei em recrutamento. Ora, eu não duvido votar por essa
tal; pelo contrario parece-me que tenho por mim a opinião disposição.
de muita gente professional, que está comigo, quando eu

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Vota por ella

entendo que hoje não ha lei alguma que auctorise no votando pela proposta.
exercito as substituições.

O SR. MIRANDA: – Votando pela proposta, voto

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

sómente para que se faça o recrutamento com o direito de

O SR. MIRANDA: – O Sr. marquez de Caxias apoia. se dar dinheiro para substituição de recruta; o recruta só
(O Sr. ministro da marinha dá um aparte.)

póde dar dinheiro. Não duvido que votando assim voto

Isso foi parte dos meus argumentos.

com a intelligencia que o governo tem dado á lei, mas

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas que as leis intelligencia erronea.
têm successivamente feito sempre. Portanto V. Ex.,
fazendo a historia, encadeou a resposta.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si fôsse um
abuso, esta lei justificava o abuso, porque manda que se

O SR. MIRANDA: – Mas todas as leis que se faça o recrutamento como se têm feito até hoje.
promulgaram desde a lei de 1837 até a de 1854,
determinaram

que

o

recrutamento

se

fizesse

O SR. MIRANDA: – Não entendo que isso seja

em sufficiente; é necessario consignar as palavras que ha

conformidade das disposições da lei n. 45 de 9 de agosto; pouco mencionei como indispensaveis para esse fim.
logo, por isso que essa lei tractava da substituição por

A maior parte das nações adoptam os substitutos, á

pessoa e por dinheiro, fazendo-se o recrutamento de excepção daquellas onde todos são soldados, como
conformidade com tal disposição, estava admittido o acontece na Russia, cujo exercito, como V. Ex. disse, é o
principio da substituição por pessoa e por dinheiro. Mas V. primeiro exercito do mundo. Na França, o direito de
Ex. sabe que, sendo esta lei annua, e sendo necessario substituição é muito resumido; mas entre nos deve ser
para a reproducção de suas disposições que estas fossem mais desenvolvido e não como o nobre ministro da guerra
especialmente mencionadas nas leis subsequentes, a diz no decreto do 1º de maio.
ultima lei acabou justamente com o anno da auctorisação.

S. Ex. partindo do principio de que hoje ha

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas a lei substituição, diz o seguinte nesse decreto: (lê.)
subsequente dizia que se fizesse o recrutamento na fórma

Esta é uma das quatro bases que o nobre ministro
estabeleceu para a substituição; mas eu a repillo

das leis vigentes.

O SR. MIRANDA: – Acabou justamente com a completamente, porque essa doutrina é que não se adopte
ultima auctorisação, isto é, em 1855. A lei de 1855 a substituição sinão daquelle que tiver exempção; aquelle
principiou a ser executada em 1856, e em 1856 se mandou que não deverá servir é que póde substituir áquelle que
que o recrutamento fôsse feito de conformidade com a lei deve servir.
Com estas considerações ponho termo ao que tinha

de 1856.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Em 1856 a dizer sobre o art. 3º.
O Sr. Ferreira Penna pronuncia um discurso que

vigorava o principio da substituição.

O SR. MIRANDA: – Perdão, Sr. ministro, em 1856, publicaremos no appendice.
quando

a

lei

mandou

fazer

o

recrutamento

em

O SR. D. MANUEL: – Direi pouco, Sr. presidente,

conformidade com as leis vigentes, não vigorava essa porque a hora está muito adiantada; mas não posso deixar
disposição da lei de 1837, que acabou em 1845.

de notar as theorias novas que apparecem nesta casa, em

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas vigorava o cuja invenção se tem mostrado eminente o nobre senador

principio mandando executar as leis anteriores.

pela provincia de Matto-Grosso, talvez pelos grandes

O SR. MIRANDA: – Sophisma, Sr. ministro, permitta estudos que tem feito das cousas militares. No senado se
que diga; a liberdade com que V. Ex. me tracta me tem

por

differentes

vezes

mostrado,

não

só

o

auctorisa a usar de uma palavra menos benevola. O inconveniente, sinão tambem a illegalidade de certas
principio esteve em vigor até 1855, porque até então todos auctorisações. Eu tenho me opposto a todas ellas; mas
mandaram que vigorasse; mas desde que ellas deixaram não posso deixar de curvar-me ás decisões da assembléa
de mandar isso, desde que se serviram das expressões. geral, que têm merecido a sancção do poder moderador.
«Faça-se o recrutamento em conformidade com as leis
vigentes...»

Entendo que, si a assembléa geral tem o direito de
conceder taes auctorisações, quando as concede sem

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' a mesma clausula, absolutamente, dá ao governo a faculdade de
cousa.

fazer, por exemplo, uma reforma no sentido que julgar
O SR. MIRANDA: – A lei é annua; era necessario mais conveniente aos interesses publicos, auctorisa ao

que, na occasião em que a lei de 1855 começou a ter governo para alterar, modificar, revogar mesmo qualquer
execução, se considerasse o principio; e tanto que trago lei vigente relativa á reforma que se tracta de fazer.
mais um argumento, e é que das disposições da lei de

Isso não póde ser contestado, Sr. presidente; e,

1837 as tres ultimas leis apenas abraçaram a parte relativa sempre que o corpo legislativo tem conhecido que não
ao dinheiro.

devia conceder auctorisações absolutas, deu-se pressa em

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' uma estabelecer condições; assim nós vemos em muitas
innovação que se fez.

dessas auctorisações a clausula de que, por exemplo, se
não porá em execução a reforma sem a approvação da
assembléa geral; assim, vemos outras
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auctorisações mandando que a reforma seja posta em

Ora, senhores, eu não enxergo nesta censura sinão

execução provisoriamente, sendo depois submettida á um espirito de cega opposição. Pois um membro das
approvação da assembléa geral.

camaras deixa passar por 16 annos uma disposição que

Temos, portanto, tres especies de auctorisações: affirma ser evidentemente inconstitucional, e hoje é que
auctorisações amplas e absolutas, em virtude das quaes o vem censurar essa disposição, sómente porque se acha
governo

tem

um

verdadeiro

poder

discricionario; consagrada no regulamento de 16 de janeiro do corrente

auctorisações já limitadas, para que se ponha em anno? E' isto imparcialidade? Assim é que pretendeis ser
execução a reforma, mas depois seja submettida á acreditado? Assim é que quereis que as vossas censuras
approvação definitiva da assembléa geral; e auctorisações sejam apreciadas, e produzam effeito? E' grande prurido
para que se faça tal e tal reforma, que não se porá em de censurar! E' desejo ardente de achar em todos os actos
execução sem approvação da mesma assembléa.

do governo só objectos de censura, e nenhum de louvor!

Ora, pergunto eu, Sr. presidente: no caso de que se Quando o Sr. ministro da justiça, em virtude da
tracta, foi o governo auctorisado para alterar o regulamento auctorisação
do corpo de policia com alguma condição?

da

assembléa

geral,

se

apressa

em

confeccionar um novo regulamento para o corpo de

O SR. FERREIRA PENNA: – Sem condição permanentes, aproveitando do regulamento velho aquellas
nenhuma.

disposições que eram dignas de ser aproveitadas, por

O SR. D. MANUEL: – Diz bem o meu nobre amigo, terem em seu favor a experiencia de quasi 16 annos, e a
sem condição nenhuma; logo, a assembléa geral deu ao sancção do poder legislativo; entretanto não se vacilla em
governo o poder discricionario de alterar o regulamento de desacreditar o novo regulamento, acoimando-o de conter
1842 e qualquer outro que dissesse respeito ao corpo de disposições illegaes e inconstitucionaes!
permanentes, como entendesse mais conveniente aos
interesses do paiz.

Ha, Sr. presidente, ainda outra censura, que é tão
infundada como a de que acabo de fallar.

Nem obrigou o governo a sujeitar esse regulamento
á definitiva approvação da assembléa geral.

O corpo de permanentes é destinado á policia da
côrte. Assim como na gendarmeria de França não se

Como pois se vem dizer que o governo não podia admitte sinão homens de boa conducta, e se preferem
exemptar do serviço do exercito o individuo que tiver veteranos que serviram com boa nota no exercito, assim
servido no corpo de permanentes, e isto quando houve um tambem no corpo de permanentes não devem ser
regulamento com a mesma disposição, que regeu por admittidos individuos de máo procedimento, porque a elle
espaço de 16 annos, sem que uma só voz se erguesse está entregue a segurança publica, a conservação da
para acoimal-a de illegal e inconstitucional? Como é que o ordem, o socego publico.
nobre senador por Matto-Grosso, nem nesta camara, nem

Pois bem, o regulamento de 1842 e o deste anno

na outra de que fez parte durante algumas legislaturas, auctorisam o governo para tirar do exercito praças
não ergueu sua eloquente voz para dizer ao governo: escolhidas para fazerem parte do corpo de permanentes.
«Violastes a constituição quando, no regulamento de 1842, Parece que todos os ministros da justiça têm usado desta
exemptastes do serviço do exercito os individuos que auctorisação, e com toda a razão, porque sendo difficil
tivessem servido no corpo de permanentes?» Como, contractar homens de boa conducta para aquelle corpo, de
senhores, o corpo legislativo se conservou silencioso por sorte que elle está quasi sempre incompleto, o governo vai
tantos

annos,

reconhecendo

a

illegalidade

desse buscar no exercito soldados morigerados e cujo bom

regulamento, que tambem fôra feito em consequencia de comportamento é attestado pelos seus commandantes,
auctorisação dada ao governo? O regulamento de 16 de para o fim mencionado. E não é este um serviço prestado
janeiro deste anno não fez mais do que conservar a á esta populosa capital?
mesma disposição que se encontra no regulamento do 1º
de julho de 1842.

Que inconvenientes enxerga o nobre senador neste
acto do governo? E só agora é que notou esses

Mas disse o nobre senador por Matto Grosso: «Eu inconvenientes, tendo-se conservado silencioso ha tantos

não me importo com o passado; quero olhar para o futuro; annos? Oxalá que o socego publico esteja sempre
não quero saber o que se fez de máo.» Pois, senhores, entregue á guarda de homens morigerados! Senhores, o
devéras póde assim pensar um membro desta casa? O corpo de permanentes não está nem póde estar sujeito
nobre senador diga-me com franqueza, desde que tempo aos mesmos regulamentos, á mesma disciplina, aos
lhe veiu a convicção de que o governo violou a mesmos castigos a que está sujeito o exercito; e por isso
constituição, quando estabeleceu que as praças do corpo só delle devem fazer parte individuos de boa conducta.
de permanentes ficavam exemptas do serviço do exercito?

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Assim se fez em

Não terá a bondade de responder-me com um simples Portugal, quando se creou a policia.
aparte?

O SR. D. MANUEL: – Assim se faz em todos os

Agora, que o nobre senador se acha em opposição, paizes em que existem taes corpos.
é que foi estudar a constituição e confrontal-a com o

Censurou-se tambem o regulamento deste anno por

regulamento, afim de vir em tom de mestre dizer ao conter uma disposição que já existia no de 1842; isto é, a
senado: «A constituição foi violada no regulamento que permitte que aos permanentes de máo comportamento
expedido pelo ministro da justiça!» E, quando se lhe cita a se assente praça no exercito. Esta disposição, a meu ver,
auctoridade de um varão respeitavel e que não póde ser é optima, porque, não podendo, como eu disse ha pouco,
suspeita ao nobre senador, diz elle: «Não traga para a o corpo de permanentes ter a disciplina que é propria do
discussão um nome para accusal-o.» Pois o nobre senador exercito, e permanente, não se comportando bem, é
pela provincia do Amazonas trouxe á discussão o nome do passado para o exercito, onde encontrará um disciplina
Sr. visconde de Uruguay para censural-o? Não; foi para rigorosa,
reforçar a sua opinião com uma auctoridade que não póde
ser recusada pelo nobre senador.
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e será forçado a corrigir-se para não soffrer os castigos seriamente no exercito; o nobre senador que disse que
impostos pelo respectivo regulamento.

seus amigos tinham cuidado de melhorar o exercito, viesse

Mas si a disposição do regulamento de janeiro é hoje pintar com as côres as mais carregadas o estado em
má, porque não alçou o honrado membro a sua voz para que elle se acha? Não viu S. Ex. o alcance do seu
fazer revogar egual disposição que se lê no de 1842? Sim, discurso? Não attentou para a impressão que elle
este foi feito pelo Sr. Soares de Souza, hoje visconde de produzirá na Europa, na America, principalmente na
Uruguay, e aquelle pelo Sr. Vasconcellos!

republica que é objecto dos seus continuos cuidados?

Senhores, o honrado membro pela provincia do

Emfim temos um exercito cujos soldados não têm

Amazonas respondeu da maneira a mais satisfactoria e marmitas, estão descalços, e suas fardas devoradas pelas
victoriosa ao nobre senador pela provincia de Matto traças!
Grosso, mostrou que elle se achava em completo

O SR. MIRANDA: – Não ha sinão miserias...

equivoco; mostrou que suas idéas não acharam écho

O SR. D. MANUEL: – E para isso serviu-se o nobre

nesta casa; e o que é certo é que se não ouviu um só senador de tres inspecções.
apoiado, antes se notou desapprovação, porque ellas

O SR. MIRANDA: – Cinco aliás.

importavam graves censuras aos ministerios que se têm

O SR. PRESIDENTE: – Mas similhantes reflexões

succedido desde 1842, e ao poder legislativo que tem não têm cabimento neste artigo.
sanccionado

por tantos annos

disposições illegaes,

inconstitucionaes e prejudiciaes.

O SR. D. MANUEL: – E' um exemplo.
O SR. MIRANDA: – Tudo isso é sobre o art. 3º!

Não me canço agora, porque não é necessario, em

O SR. D. MANUEL: – Está tudo incluido no

provar que o nobre senador está ainda enganado, quando recrutamento, como disse o nobre senador. Vou terminar,
quer fazer crêr ao senado que o Sr. ministro da guerra Sr. presidente; trouxe isso como um incidente para provar
violou a lei, quando, por decreto do 1º de maio deste anno, que nesta discussão o nobre senador foi mais que muito
estabeleceu o meio practico das substituições. O Sr. infeliz; tanto que um ministro casaca (V. Ex., Sr. ministro
ministro da marinha respondeu tão cabalmente á esta da marinha, permita que nesta occasião o chame ministro
parte do discurso do honrado membro, que eu não faria casaca), meditando apenas uma noite, atirou por terra um
general tambem casaca, arrancou-lhe os louros com que

mais que repetir o que S. Ex. disse.

estava cingido, e disse lhe: «Ide estudar melhor estas

O SR. MIRANDA: – Não ouvi.

O SR. D. MANUEL: – Não tenho culpa disso; o materias, para poderdes fazer censuras no parlamento.»
honrado membro tem sido muito infeliz em toda esta

O SR MIRANDA: – Não disse isso.

discussão, apezar dos aturados estudos de mais de tres

O SR. D. MANUEL: – Digo eu.

mezes, apezar de tantas noites passadas sobre os livros,

Outro honrado membro desta camara que tambem

unicamente com o fim de derrotar o Sr. ministro da guerra.

é casaca, mas casaca muito habilitado, e que tem

Senhores, o que é verdade é que o Sr. ministro administrado differentes provincias do Imperio, abriu a
interino da guerra, apezar de não ser tão profissional nas collecção de leis, e disse: «Vindes censurar os ministros e
cousas militares (rindo-se) como é o nobre senador por nem sabeis o que dispõem as leis.»
Matto Grosso; o nobre ministro, digo, com a simples

O SR. MIRANDA: – Não disse isso, e nem podia

meditação da noite para o dia e ás vezes de improviso, dizer sem eu protestar.
pegou nos castellos do nobre senador e fel-os voar.
O SR. MIRANDA: – Os meus castellos são de
cartas de jogar...

O SR. D. MANUEL: – Sou eu que estou dizendo.
O SR. MIRANDA: – E eu estou protestando. Não
era capaz de dizer que eu ignorava as disposições do

O SR. D MANUEL: – Assim parece, porque com um regulamento de 1842.
sopro do Sr. ministro da marinha as cartinhas voaram.
Houve

entretanto

uma

dessas

O SR. D. MANUEL: – Ha differença entre ignorar e

proposições estar esquecido. V. Ex. não póde ter tudo de memoria,

genericas que se proferem no parlamento com facilidade, porque é homem que se occupa de muitas cousas. O

mas que difficilmente se provam: não temos exercito, não regulamento de 1842 é tão extenso, que admira que o
temos

armada,

não

temos

nada.

Onde

estamos, nobre senador não tenha em lembrança uma ou outra

senhores? n'um paiz de barbaros? Pois um paiz que está disposição.
independente ha tantos annos não tem nada? São estas

O SR. MIRANDA: – Censurando a actualidade, não

proposições que desagradam aos proprios amigos e tenho necessidade de censurar o passado.
correligionarios do nobre senador, porque ellas envolvem

O SR. D. MANUEL: – Ahi é que está a contradicção

uma censura acre a esses senhores, alguns dos quaes do honrado membro; está mostrando que acha sómente
estiveram no poder por espaço de cinco annos, e deixaram defeitos nas obras dos seus adversarios.
o exercito no estado deploravel que nos pintou o honrado
membro.

O SR. MIRANDA: – Farei o que V. Ex. tem feito aqui
nos annos passados e melhor do que eu: havia de imital-o

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Satyra horrivel.

em gráo minimo!

O SR. D. MANUEL: – Satyra horrivel aos generaes
que commandam o exercito.

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!
O SR. D. MANUEL: – Deixe dar apartes, Sr.

Ora, vou conceder por momentos que tudo isso é presidente.
verdade. Que resultado espera o nobre senador colher da

O SR. PRESIDENTE: – Não se póde discutir com

sua asserção? Pois é necessario que o nobre senador que apartes.
leu

nesta

casa

as

fallas

do

throno

em

recommendava ao corpo legislativo que pensasse

que

se
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O SR. MIRANDA: – Não posso deixar de dar a pensão concedida á D. Maria Secunda Fernandes, em

apartes, quando se proferem proposições daquella ordem.

plena remuneração dos serviços de seu pai o conselheiro

O SR. D. MANUEL: – Si V. Ex., Sr. presidente, José Pedro Fernandes.
reclama o cumprimento do regimento em beneficio do

3ª discussão da proposição da camara dos

orador, delaro a V. Ex. que renuncio o beneficio, porque deputados, auctorisando o governo para dispender até á
gosto muito de ouvir os apartes do nobre senador.

quantia de 3:000$ com gratificações addicionaes aos

Disse o nobre senador que eu fiz outro tanto e que empregados do archivo publico.
me está imitando. Sr. senador, não imite, não siga os máos

1ª e 2ª discussão da proposição da mesma camara,

exemplos. Si nesse tempo o nobre senador reprovava o auctorisando ao governo para emprestar á companhia
meu comportamento, e tanto reprovava que estava ligado Pernambucana de Navegação Costeira, debaixo das
com os homens a quem eu fazia opposição; si V. Ex. me condições que julgar convenientes, a quantia de 300:000$
dizia então, e si não me dizia outros me disseram: «Vós para compra de novos vapores.
sois injusto nas vossas censuras, etc.;» porque segue hoje

Ultima discussão do parecer da commissão da

esse máo exemplo, esse procedimento que tanto reprovou mesa sobre o preenchimento das vagas dos guardas das
com os notaveis que se sentam naquellas cadeiras? Mas, galerias e da porta do paço do senado.
perguntarei: onde encontra o nobre senador contradicção

E as outras materias já designadas.

no meu procedimento? Já me viu conceder ao actual

Levanta-se a sessão ás 2 3/4 horas da tarde.

ministerio auctorisações para alterar leis? Quando eu as
conceder, então terá o direito de dizer: «Fazieis outr’ora o

SESSÃO DE 17 DE AGOSTO.

contrario, porque estaveis na opposição; hoje, porém, que
estais com o governo, procedeis assim.»
A

primeira

occasião

que

houve

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO
para

uma

CAVALCANTI DE LACERDA.

auctorisação, neguei-a. A quem? A um dos Srs. ministros
com quem tenho mais relações. Veja o senado si negarei

Summario. – Primeira parte da ordem do dia. –

ao Sr. conselheiro Souza Franco alguma cousa, a não ser Indicação sobre a hora das sessões. Discursos dos Srs.
aquillo que eu entendo ser contra a constituição. Lembro- Dias de Carvalho, visconde de Jequitinhonha, Silveira da
me que nessa occasião o nobre senador disse: «Apoiado, Motta, e Ferreira Penna. – Segunda parte da ordem do dia.
está comigo.» Não me lance em rosto cousa que não – Fixação das forças de terra. Discursos dos Srs. visconde

de Jequitinhonha, ministro interino da guerra, Miranda e D.

practiquei.

Eu posso dizer ao honrado membro: «Concedestes Manuel.
ao governo que apoiaveis todas as auctorisações que elle
pedia, e não as consideraveis inconstitucionaes; hoje

A’s 10 horas e 3/4 da manhan, o Sr. presidente abre

porém affirmais o contrario, e censurais o ministerio, a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.
porque consagrou em um regulamento disposições que

Lida a acta da anterior, é approvada.

existiam desde 1842 com o assentimento do poder

Não ha expediente.

legislativo. Hoje é que vos lembrais de acoimar essas

Compareceram no decurso da sessão mais sete

disposições de illegaes, e inconstitucionaes.» Isto é Srs. senadores.
coherencia? E’ assim que procede um senador imparcial e
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

consciencioso?
Paro

aqui,

Sr.

presidente,

com

as

minhas

observações; mesmo não ha mais que dizer. O que peço
ao nobre senador é que aproveite bem seus talentos, que

HORA DA ABERTURA DAS SESSÕES DO
SENADO.

os tem, e os tem em gráo elevado; que lance mão da
instrucção que tem adquirido sobre as cousas militares,

Segue-se a 2ª discussão da indicação do Sr.

não para abusar, mas para usar della em beneficio do paiz; visconde de Jequitinhonha sobre a hora da abertura das
não para fazer censuras acres, injustas, infundadas aos sessões, com o parecer da mesa a similhante respeito.
cavalheiros a quem S. Ex. não presta seu apoio, mas para

Concluida a 2ª discussão, passou a indicação para

advertil-os e concorrer com elles no nobre empenho de pôr a 3ª.
o exercito no pé em que todos nós desejamos vêl-o.

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Sr. presidente, não

O SR. MIRANDA: – Hei de tomar em consideração me proponho a combater nem a indicação nem o parecer
o conselho do nobre senador.

da mesa, porque o senado já lhe prestou sua approvação

O SR. D. MANUEL: – Não ha de ir mal, si seguir o na 1ª discussão; levanto-me unicamente para chamar a
meu conselho.
Não havendo mais quem peça a palavra, a
discussão fica adiada por não haver casa.

attenção do senado sobre o que vou expôr.
A passar a doutrina da indicação, deve-se entender
que a chamada ha de ser feita ás 11 horas; mas não

Retirando-se o Sr. ministro com as mesmas havendo numero sufficiente de Srs. senadores, tem-se de
formalidades com que fôra recebido, o Sr. presidente dá esperar mais meia hora; isto é, póde a sessão abrir-se até
para ordem do dia da seguinte sessão: Discussão da ás 11 1/2: logo, segundo um artigo do regimento que
redacção que se acha sobre a mesa.

manda que as sessões durem 4 horas, devem ellas ser

2ª discussão da indicação do Sr. visconde de prolongadas até ás 3 1/2 horas, para se completarem as 4
Jequitinhonha sobre a hora da abertura das sessões, com horas do regimento. Ora, V. Ex. é testimunha, e ou
o parecer da mesa a similhante respeito.
3ª discussão da proposição do senado, approvando

algumas vezes que tenho ficado até o fim da sessão, que
depois das 2 horas não ha casa, quanto mais si a sessão
se prolongar até ás 3 1/2 horas.
Eu pois acho conveniente que, a julgar o senado
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necessario alterar-se a hora da chamada, se modifique

regimento e ao mesmo tempo satisfazer aquillo que

tambem o artigo seguinte: Este artigo diz que se espere

acontece sempre no senado.

até ás 10 1/2 horas, e eu proponho uma emenda, dizendo

Por isso propuz que no artigo 40 se substituissem

que, si á hora designada (11 horas) não houver numero,

as palavras «10 horas» por estas outras «11 horas»; não

fica entendido que não ha sessão nesse dia; e proponho

propuz alteração alguma aos artigos 41 e 42, porque tanto

tambem a suppressão do art. 42, que manda que as

um como o outro, tendo relação immediata com a

sessões durem 4 horas. Supponho que esta emenda

disposição do art. 40, adoptado o parecer da mesa, e

torna a questão mais acceitavel do que ficará no caso de,

porconsequencia tambem a indicação, o que se segue é o

adoptar-se simplesmente a mudança da hora.

seguinte: ás 11 horas precisas pelo relogio do salão, o

Resumindo pois, o que quero é que o senado,

presidente ou quem o houver de substituir, tocará a

reconhecendo a difficuldade de se prolongar a sessão até

campainha, tomará o seu assento, e, achando-se

ás 3 horas e mais, estabeleça como regra invariavel que,

presentes 29 Srs. senadores, haverá sessão.

não havendo numero ás 11 horas, não haja sessão nesse

Eis aqui o que ha de ter logar, si fôr approvado o

dia. Nós, sabendo disso, nos imporemos a obrigação de

parecer, porque foi a mente que tive, quando propuz a

concorrermos todos com tempo de não deixar de haver

indicação. Si ás 11 horas não se acharem presentes 29

sessão por falta de numero.

Srs. senadores, o que se segue é a realização do que diz

Vai á mesa a emenda do Sr. Dias de Carvalho.

o art. 41; isto é, si até ás 11 1/2 horas não tiver

O SR. PRESIDENTE: – A emenda que o honrado

comparecido o numero de senadores acima referido, far-

membro offerece é para que se altere um dos artigos do

se-ha a chamada, e assim por diante até ao art. 42, que

regimento; e, como qualquer alteração ou addicção do

determina as horas de cada uma de nossas sessões.

regimento só póde ser feita por meio de indicação a que

Sr. presidente, aquelles que não estiverem por isto

se deve seguir parecer da commissão da mesa e todos os

devem votar contra a indicação e deixar subsistir o que

tramites de um projecto de lei, eu não posso admittir tal

existe. O artigo additivo do nobre senador por Minas...
O SR. PRESIDENTE: – Mas isso não está em

emenda, avista da disposição final do mesmo regimento,
que passo agora a ler. (Lê.)

discussão.

«...E as indicações para ser alterado em qualquer

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O

de seus artigos, ou para ser additado, passarão pelos

nobre senador por Minas-Geraes, quando achasse

tramites dos projectos de lei depois de examinados pela

inconvenientes em se abrir a sessão ás 11 horas, não

commissão da mesa, que interporá a esse respeito seu

reconheceu o facto que actualmente succede.

parecer.»
O SR. DIAS DE CARVALHO: – E' materia
connexa.

Diz que, si ás 11 horas não estiverem presentes 29
Srs. senadores, se declare que não ha sessão naquelle
dia; é justamente isto o que acontece hoje; e pelos

O SR. PRESIDENTE – Sim, mas que tem por fim

embaraços que este modo de proceder causa ás nossas

alterar um dos artigos do regimento, e artigo diverso

sessões é que eu propuz o artigo, porque ás 11 horas

daquelle a que se refere a indicação que se discute. A

mais ou menos é que todos os Srs. senadores

indicação só propõe a reforma do art. 40, e o honrado

comparecem no senado. Deve haver porconsequencia o

membro quer tambem a reforma do art. 41, e por meio de

tempo necessario para se fazer a chamada, para se

uma emenda. Isto bem se vê que não póde ter cabimento.

declarar que não ha sessão, etc; portanto a sessão não

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Eu a offereci como

se abre ás 11 1/2 horas; póde abrir-se, mas isso será em

artigo additivo.

consequencia da falta de alguns Srs. senadores, e nesse

O SR. PRESIDENTE: – Mas as addições ao

caso elles são os que tomam sobre si a responsabilidade,

regimento só podem ser feitas em virtude de indicação e

e se sujeitarão ao sacrifício de se demorarem até ás 3 1/2

parecer da mesa. O honrado membro em occasião

horas.

opportuna póde apresentar, si quizer, uma indicação

Senhores, si acaso nós não quizermos attender a

nesse sentido.
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Como a emenda

isto, o que se segue é que as cousas continuarão no
mesmo estado.

ainda não está apoiada, acho melhor retiral-a.

Disse o nobre senador que hoje o que vemos é

O SR. PRESIDENTE: – Bem, está retirada.

que os senadores não comparecem sinão ás 11 horas, e,

Retirada a emenda, continúa a discussão da

quando são 2 horas, já não ha mais casa.

indicação.

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas

Apezar de se não achar em discussão o artigo additivo

hoje os senadores preparam-se para vir ás 10 horas,

proposto pelo nobre senador por Minas Geraes, todavia

porconsequencia não se podem demorar até depois das

tem elle tal ligação com a discussão actual, que me

2; estando elles porém certos que podem vir ás 11 horas,

prevalecerei da idéa lembrada pelo nobre senador para

e que é necessario estar até ás 3, preparar-se-hão de

explicar qual é o sentido da minha indicação, e o que se

fórma que ás 3 1/2 horas ainda poderão estar no senado.

deve entender do parecer da mesa que approvou a

Mas, supponha o nobre senador que isto não tem logar, o

mesma indicação.

que é que se segue? O nobre senador pretende por um

O senado ha de recordar-se que, quando eu

artigo do regimento obrigar-nos que estejamos aqui até ás

sustentei esta indicação, disse que queria realizar por

3 horas da tarde?

meio de um artigo do regimento aquillo que tinha logar no

Isto

só

se

ha

de

conseguir

por

essa

senado, e tirar do Sr. presidente a difficuldade em que se

responsabilidade moral que pesa sobre o senador em

achava muitas vezes de executar o

attenção aos objectos sobre que tem de deliberar. Veja o
nobre

senador

comparecido

a

assiduidade

com

que

temos
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durante este mez, e veja a falta de assiduidade com que art. 40, que é o objecto da indicação, e não sobre o art. 41,
comparecemos no mez de julho, porque ahi não havia que era o objecto da emenda.
trabalho urgente; mas hoje o negocio é outro, a

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Ahi é que está o

responsabilidade é maior, todos nós comparecemos e a equivoco. O que se fez foi mandar á mesa uma indicação
sessão tem-se aberto constantemente ás 11 horas.

para reforma do regimento quanto á hora em que devem

Agora o artigo do nobre senador, isto é, as idéas começar as sessões; a mesa deu o seu parecer, e agora
que o nobre senador proferiu, têm um inconveniente, e é qualquer senador póde mandar, sem que isso importe
que não se poderá abrir a sessão antes das 11 horas.

reforma de outro artigo do regimento, uma emenda

O SR. FERREIRA PENNA: – Passando a indicação dizendo que em vez das 11 horas se abra ás 11 1/2. Si
de V. Ex., não.

acaso a emenda do nobre senador por Minas Geraes

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu fizesse a reforma de outro artigo do regimento, então sim,
reflecti nisto, e podia fazer uma emenda dizendo que em era procedente o que V. Ex. disse, apezar de que, ainda
vez de as 10 horas, como diz o art. 40, declarar segundo assim eu entendo que o senado podia resolver a materia
diz o art. 41; e então estava satisfeita a duvida.

sem ouvir a mesa.

O SR. FERREIRA PENNA: – Então a emenda deve
ser outra.

Note V. Ex. que a idéa do nobre senador por Minas
Geraes é a mesma do nobre senador pela Bahia; a

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Diz o differença é só da hora. Pois qual é a razão por que
art. 41 (Lê.)

havemos de estar privados de emendar o parecer?

Agora nós diremos: «Si até ás 11 horas não tiver Porventura os pareceres da mesa gozam o privilegio de
concorrido o numero de senadores acima referido, far-se- não poderem ser emendados? Creio que o regimento não
há a chamada nos termos, etc.» De modo que, em vez de lhes dá similhante privilegio; elles são, como disse ha
ser a reforma para o art. 40, seria para o art. 41, para se pouco, emendaveis, como qualquer outro parecer.
poder abrir a sessão antes das 11 horas.

Note mais V. Ex. que, si passar a intelligencia que

Mas, senhores, reflictamos bem. Si se poder abrir a V. Ex. dá ao regimento, o que se seguirá é que em todos
sessão antes das 11 horas, haverá o inconveniente de os casos que o regimento manda que certos negocios vão
forçar os senadores a comparecerem antes, e por isso ás commissões da casa, não se poderá mais offerecer
esta

emenda

não

póde

convir.

E'

preciso

fixar emendas sobre esses objectos, ou então se deve exigir

definitivamente o termo de 11 horas; portanto o parecer que a materia dessas emendas seja tambem remettida a
deve ser approvado e eu voto por elle.

uma commissão. Mas, si acaso passar a intelligencia de V.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, Ex., então eu requeiro o adiamento da indicação do Sr.
quando entrei na casa estava o nobre senador por Minas visconde de Jequitinhonha, até vir o parecer da mesa
Geraes lendo a indicação, e me parece que mandou outra sobre a indicação do Sr. senador por Minas Geraes.
á mesa como emenda a esta.
O SR. DIAS DE CARVALHO: – O Sr. presidente
declarou que não era possivel.
O SR. SILVEIRA MOTTA: – Uma vez que está em

O SR. PRESIDENTE: – Não ha indicação nenhuma.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Elle não mandou
uma indicação á mesa?
O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor; mandou uma

discussão a indicação do nobre senador pela Bahia, e emenda, que retirou avista das reflexões que fiz.
egualmente o parecer da mesa, creio que nenhum senador

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas é porque eIle

está inhibido de offerecer emendas. O que está em offereceu como uma indicação nova.
discussão é a reforma do regimento, na parte relativa á

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Offereci como

hora que devem começar os nossos trabalhos. Pois emenda; mas o Sr. presidente disse que não podia
porque razão qualquer dos membros da casa não poderão admittir, que só por indicação feita em hora propria se
dizer – em vez de ser ás 11 seja ás 11 1/2, ao meio dia ou podia propôr a alteração que eu pretendia.
espere-se a meia hora?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Pois é hora propria

Creio que os pareceres da mesa estão na classe para se discutir uma indicação, e não é para se emendar
dos pareceres de qualquer commissão da casa, e que, essa mesma indicação? Si eu offerecer uma emenda, e o
como estes, são emendaveis. O parecer da mesa concluiu Sr. presidente disser: – «Isto não é emenda, é projecto
approvando a indicação do Sr. visconde de Jequitinhonha. novo,» fico inhibido de emendar aquillo sobre que se está
Pois, senhores, assim como a mesa approvou que a discutindo? Toda a emenda é a modificação daquillo que
abertura das sessões seja ás 11 horas, um senador não se discute. Eu desejo mandar uma emenda á indicação do
tem o direito de propôr que seja ás 11 1/2?

Sr. visconde de Jequitinhonha, dizendo que em logar de

O SR. PRESIDENTE: – Tem, mais só pelos meios começar a sessão ás 11 horas, se possa fazer a chamada
prescriptos na disposição final do regimento.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu creio que,
apezar d'esta intelligencia que V. Ex. dá ao regimento...

a essa hora, e esperar até ás 11 1/2.
As observações que eu faço quanto á materia são
em apoio da indicação do Sr. visconde de Jequitinhonha;

O SR. PRESIDENTE: – O honrado membro quer mas, como vi contestar-se ao nobre senador por Minas
ouvir a sua leitura? (Lê o art. do regimento.)
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' isto o que se fez.

Geraes o direito de emendar a indicação, sem que sobre
essa emenda fôsse ouvida a mesa, fiz essas reflexões,

O SR. PRESIDENTE: – Não, o que se fez foi sobre porque não posso comprehender como é que se podia
o

considerar como indicação nova aquillo que o nobre
senador offereceu como emenda.
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acha perante o senado não póde satisfazer a estas
perguntas, porque ellas não podem ser respondidas sinão

regimento.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente, parece que ainda se suscitou questão sobre o

pelo proprio Sr. ministro effectivo; elle, e só elle conhece, por
assim dizer, os escaninhos da sua repartição.
O nobre ministro da guerra interino póde conhecer em

direito de V. Ex. não acceitar a emenda.
O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor, não ha mais

geral os principios administrativos por hoje se dirige essa

duvida, porque o Sr. senador que havia apresentado a

repartição, visto que em concelho de ministros hão de já ter

emenda contentou-se com a explicação que eu dei; e em

sido apresentadas muitas medidas relativas á repartição da

todo o caso eu não me podia privar desse direito.

guerra; e, com effeito, S. Ex. tem dado provas ao senado de

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E não

que está ao facto de tudo, e tanto ao facto que até um certo

podia privar-se, porque o regimento é a constituição desta

ponto não tem feito falta a presença do Sr. ministro da guerra

casa, e a unica garantia que a minoria tem. Si se acabar com

effectivo; S. Ex. tem bem preenchido o cargo daquelle nobre

esta garantia, então a minoria póde muito bem despedir-se,

ministro.

fazer uma cortezia a V. Ex. de chapeau bas e ir-se embora.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas isso

Encerrada a discussão, procede-se á votação.
Concluida a 2ª discussão, passa a indicação para a

não quer dizer que S. Ex. saiba os escaninhos da repartição,
estes são conhecidos sómente pelo nobre ministro da guerra;

3ª.
O Sr. Ferreira Penna requer dispensa de intersticio
para a indicação entrar em 3ª discussão amanhan.
O senado, sendo consultado, resolve pela negativa.

assim como tambem, si o nobre ministro tivesse algum
impedimento que o embaraçasse de assistir á discussão da
fixação da força de mar, o outro nobre ministro, si tivesse de
substituir S. Ex., achar-se-hia na mesma difficuldade.
Por isso vejo-me sem vontade alguma de entrar nesta

PENSÃO A D. MARIA SECUNDA FERNANDES.

discussão, não por ser general, Deus me acuda de uma tal
Tem 3ª discussão e é approvada sem debate, e

pretenção, muito mais depois que disso se tem feito aqui na

remettida á commissão de redacção, a proposição do

casa um topico... um topico de... V. Ex. o que quer que eu

senado, approvando a pensão annual de 600$ concedida á

diga?

D. Maria Secunda Fernandes em plena remuneração dos

O SR. MIRANDA: – Diga o que quizer, que vai bem.

serviços de seu pai, o conselheiro José Pedro Fernandes.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Como
não me acode agora o termo, não o procuro. O que é

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

verdade é que se tem pretendido magoar o nobre senador
pela provincia de Matto-Grosso.

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

O SR. MIRANDA: – Apoiado.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –...que

Encerrada a discussão do art. 3º, passa-se á do art.

muito se tem esmerado em estudar estas questões, o que
tem sido muito vantajoso ao senado, e, permitta-se-me que

4º
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não me

accrescente,

muito

honroso

ao

senado,

porque

levanto para fazer um discurso; levanto-me simplesmente

conhecimentos mais particulares da repartição só os podia

para pedir a S. Ex. que nos diga a confiança que elle tem no

ter os nobres generaes que têm assento na casa; outro que

bom resultado deste artigo; si S. Ex. confia que este artigo ha

não fôsse da profissão não expenderia mais acertadas

de produzir os effeitos que elle pretende relativamente ao

reflexões, averiguações mais profundas do que o fez o nobre

preenchimento das praças do exercito.

senador por Matto Grosso. Ora, si este nobre senador foi

O SR. MIRANDA: – 500 a 600 homens, e nada mais.

magoado,

si

se

pretende

fazê-lo

recuar

das

suas

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –...si S. Ex.

observações chamando-o muitas vezes por ironia general,

está certo que se ha de executar a 2ª parte do artigo a

como é possivel que eu discuta estas questões? Isso é

respeito das datas de terra; si S. Ex. tambem está

privilegio de outros. Nós só temos de votar, e calados, porque

convencido de que é conveniente que se augmente o tempo

assim no-lo mandam e querem.

de serviço relativamente aos recrutados; si isto não

Que sabemos nós, que podemos saber ou dizer sobre

difficultará demasiado o alistamento das praças de pret no

o modo como se procede quanto á administração da

exercito. Eu, como não tenho a respeito desse objecto

repartição da guerra? Porventura temos algum conhecimento

nenhuma confiança, eis a razão por que desejára que S. Ex.

das leis a ella concernentes? Não, certamente. Que podemos

com as suas observações tirasse de minha consciencia este

(rindo-se) pois dizer? Sabemos porventura nada da lei que

escrupulo, para poder votar pelo artigo.

creou a escola central? Quem ousará entrar em taes

Declaro a V. Ex. que julgava mais conveniente que o

materias? Poderemos nós examinar e avaliar o modo como

nobre ministro pedisse carta branca ao corpo legislativo para

foi executado o decreto que creou essa nova entidade, o

adopção das medidas que o poder executivo em sua

ajudante general? Isso só dá Deus aos seus escolhidos...

sabedoria

as

Assim, apenas quando apparece um artigo como o que se

circumstancias, para completar a força votada, sujeitando-se

entendesse

mais

apropriadas,

segundo

discute agora, póde caber e fazer-se algumas perguntas ao

a todo o rigor da responsabilidade que da má execução de

Sr. ministro.

uma tal auctorisação deveria sem duvida recahir sobre elle.
Isso me parecia mais acertado do que o artigo que se acha
em discussão; tal é a desconfiança em que estou acerca da
exequibilidade dos artigos e dos seus bons resultados.

Algumas perguntas apenas, Sr. presidente, sobre o
modo como ha de ser executado; e nada mais!
Senhores, estou tão disposto a ir de accôrdo com
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as doutrinas do nobre ministro da guerra, e, em geral com

O SR. MIRANDA: – Cada qual das disposições

as de todos os ministros da corôa, que apenas divergirei contidas no art. 4º é mais importante; e o senado sabe
em um ou outro ponto; e, si o fizer, creia V. Ex. e o que,

tendo

o

nobre

senador

pela

Bahia

pedido

ministerio que não é por livre vontade, é por falta de esclarecimentos a S. Ex. o honrado ministro da guerra a
intelligencia; tal é o desejo que tenho de seguir respeito da vantagem dessas disposições, ou da maneira
inteiramente as opiniões do ministerio.

de as executar em proveito do exercito, S. Ex. achou tal

Creia-me V. Ex. que, quaesquer que sejão as difficuldade em as prestar, que pediu ao nobre senador
razões que me dêr, posso affirmar desde já que hei de pela Bahia houvesse de confiar na practica, no zelo e
votar por esta lei, embora veja que isto é novo, embora nas solicitude, com que o governo terá de executar estas
nações civilizadas nunca se pretenda preencher as vagas disposições, do mesmo modo por que têm sido executadas
do exercito e conserval-o em seu estado completo por esta pelos seus antecessores. V. Ex., Sr. ministro, não deu
maneira.

esclarecimentos nem sobre os engajamentos, nem sobre

O SR. DANTAS: – Nem na Russia?

os annos de serviço, nem sobre a quantia que exime o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. recrutado do serviço; creio que appellou para a practica,
perdôe-me, não há nação alguma onde se veja isto. As para a maneira de se executarem estas disposições; não é
instituições da Russia são outras; e, si V. Ex. permitte, direi assim?
que a situação topographica da Russia é tal que as

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O nobre

medidas alli têm um alcance diverso, uma applicação senador pela Bahia interpellou me sobre a bondade destas
muito distincta daquella que ha de ter este artigo da medidas.
proposta.

O SR. MIRANDA: – E V. Ex. respondeu que era

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu poderia mais conveniente appellarmos para a practica.
prevalecer-me da bondade do nobre senador, que se

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Porque os

contenta com quaesquer razões, para dar-lhe algumas que argumentos à priori não tinham a força da experiencia.
podessem satisfazer ou não; mas peço licença a S. Ex.

O SR. D. MANUEL: – Já se tem tirado algumas

para não entrar nesta questão. O nobre senador vantagens.
reconhece, como declarou, que, para que o ministro possa

O

SR.

ter fé maior ou menor no bom successo de uma medida, é recrutamento;

MIRANDA:
em

–

quaesquer

Tracta-se
desses

tambem

do

paragraphos

preciso que elle, por assim dizer, tenha entrado nos encontram-se doutrinas a esse respeito, e portanto parece
escaninhos da repartição, isto é, que vá tendo esta fé que posso rectificar algumas inexactidões que se deram na
pelos factos e não pelos raciocinios prévios. O nobre discussão, quando se tractava de egual materia.
senador fez uma distincção que acho muito acertada; disse

O SR. D. MANUEL: – Venha isso outra vez.

que ha uma fé dada pelo successo e outra dada pelos

O SR. MIRANDA: – O senado ouviu que hontem se

argumentos a priori, e que S. Ex. não tem fé nessas razões entoaram hymnos de louvor ao Sr. ministro da guerra pela
dadas a priori. Ora, o que posso assegurar ao nobre derrota, que se suppuzera ter soffrido a minha pequena
senador é que tambem não creio muito em argumentos a individualidade com uma lição de jurisprudencia practica,

priori em materias desta ordem.

que me havia dado o nobre senador pela provincia do

Portanto, já que o nobre senador dá-me liberdade Amazonas.
para apresentar quaesquer razões, lhe peço licença para

O SR. D. MANUEL: – Nesta materia elle é capaz de

não apresentar nenhuma, declarando apenas que confio dar lições, porque é estudioso e applicado.
no

bom

senso

dos

ministros

que

têm

pedido

continuadamente estas providencias do corpo legislativo.

O SR. MIRANDA: – Foi pena que dessa derrota não
fôsse incumbido o nobre senador pela provincia do Rio

O SR. D. MANUEL: – E' nas leis que as Grande do Norte, que é sempre o primeiro e mais
consagraram.

dedicado na estacada em rebater quanta proposição póde

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si eu podesse tender a ferir as susceptibilidades do governo.

dar algumas razões, daria uma, e é que, tendo de

O SR. FERREIRA PENNA: – Não fui incumbido.

formular-se uma lei sobre o recrutamento, melhor é

O SR. MIRANDA: – Se encarregou ou se incumbiu.

guardarmos

O SR. D. MANUEL: – Incumbiu-se muito bem.

para

essa

occasião

as

innovações,

e

entretanto continuarem estas medidas como nos annos
anteriores.

O SR. MIRANDA: – Foi pena que se incumbisse de
derrotar-me o nobre senador pelo Amazonas, que sempre

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Por se mostra tão modesto e tão pouco exagerado em suas
isso eu disse que o artigo é inutil.
O SR. MINISTRO DA MARINHA:– Si V. Ex. dá
licença, eu não continúo.

argumentações.
Sr. presidente, para que eu podesse ignorar a
legislação patria na materia vertente, seria necessario que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sim, me collocasse abaixo do ultimo dos permanentes; e tal é a
senhor; o que eu queria dizer era isso mesmo.

sem razão do nobre senador, que a melhor resposta que

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem eu lhe poderia dar seria o silencio.
peça a palavra...
O SR. MIRANDA: – Peço eu.

Donde é que se póde com effeito deduzir que eu
ignorava a existencia do regulamento de 1842?

O SR. D. MANUEL: – E depois eu.

O SR. D. MANUEL: – Ninguem disse isto.

O SR. MIRANDA: – E depois eu.

O SR. MIRANDA: – Então já se vai retractando, já

O SR. D. MANUEL: – E eu depois, porque tenho não recebi uma lição de legislação patria dada pelo nobre
mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
Miranda.

senador pelo Amazonas; já não serei o
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mesmo presumpçoso, como hontem fui considerado nesta senador pelo Rio Grande do Norte, discutido pela imprensa
casa! Ainda bem!

esse regulamento, parece ser chegada a época de não

O SR. D. MANUEL: – Não disse isso, está poder eu mais ignorar a sua existencia!
alterando.

Restabelecidos assim os factos, e provado que não

O SR. MIRANDA: – Eu vou, não discutir, não recebi uma lição de jurisprudencia practica de ninguem
argumentar, mas sim expôr a historia dos factos; o senado neste objecto, porque, supposto possa recebel-a como em
que julgue como quizer. Qualquer que seja a sua maneira muitos outros casos recebo, neste tenho convicção bem
de apreciar o occorrido, eu a respeitarei, como me cumpre, fundada de que não recebi; restabelecidos assim os factos,
sem que todavia dahi se deduza que eu me deva haver vamos aos raciocinios.
como esbulhado do direito de pensar de um modo

Disse eu: «O Sr. ministro da justiça não podia

differente, direito de que não prescindirei, embora meu nesse regulamento dispensar do recrutamento as praças
pensamento possa ir de encontro ao pensamento do do corpo de permanentes.»
senado inteiro.

O SR. FERREIRA PENNA: – Isto é, não podia

O SR. D. MANUEL: – O Sr. tem gloria em ser reproduzir as disposições do regulamento de 1842, o qual
excentrico.
O SR. MIRANDA: – Excentrico é, e tem sido

elle tractava de reformar.
O SR. MIRANDA: – Sr. senador pelo Amazonas, si

sempre V. Ex., principalmente quando se tracta de mostrar eu censuro ao actual governo esse direito, é claro que
dedicação para aquelles com quem está e contra aquelles poderia tambem censural-o quando exercido por qualquer
com quem não está.
Em1841 a lei do orçamento auctorisou o governo a
reformar o regulamento do corpo de permanentes, e muito

outra administração.
O SR. D. MANUEL: – Nunca censurou.
O SR. MIRANDA: – Não faço distincção: esta é a

expressa e terminantemente lhe deu o direito (note-se doutrina que V. Ex. me ha de vêr sempre sustentar em
bem) de preencher as fileiras do corpo com praças toda e qualquer posição em que me ache.
escolhidas do exercito; accrescentando que o regulamento

O SR. D. MANUEL: – Veremos.

que então se fizesse seria submettido á consideração do

O SR. MIRANDA: – Não sou homem para nos

corpo legislativo, para a sua definitiva approvação, bancos da opposição proclamar principios, com os quaes
podendo-se todavia pôr logo em execução o referido não me possa haver, quando, ao lado dos meus amigos no
regulamento.
(O Sr. Ferreira Penna dá um aparte.)

ministerio, fôr necessario discutil-os e sustental-os. Para
mim é principio inconcusso que o governo não póde,

Faça o commentario que quizer, não quero sinão o baseado em qualquer que seja a especie de auctorisação,
restabelecimento da verdade.

por mais generica que fôr, violar leis tão importantes, como

Era possivel que eu ignorasse a lei do orçamento essas, que foram desconhecidas pelo nobre ministro da
de 1841, era possivel mesmo que eu não soubesse que justiça. Esta doutrina não é só minha; tambem a vi
por essa lei havia sido o governo auctorisado a reformar o consignada nas proprias palavras do nobre ministro da
regulamento do corpo de permanentes. Depois desta fazenda actual. Vou lêr estas palavras, para combater a
vieram duas ou tres leis que tambem auctorisaram o um dos mais intimos amigos do ministerio com a opinião
governo a reformar esse corpo, e então a auctorisação não do proprio ministerio.
se achava mais acompanhada da condição de poder o

O nobre ministro da fazenda, discutindo a lei de

governo encher os claros do corpo de permanentes com forças de terra em o anno atrazado, e combatendo o
praças escolhidas do exercito; uma creio que foi ministerio

de

então

por

muitos

e

variadissimos

promulgada em 1850, e della o Sr. Eusebio de Queiroz não fundamentos, e especialmente porque não tinha em um
se quiz aproveitar sinão em cousa mui insignificante.

anno inteiro de sua administração trazido á consideração

Podia ser tambem que eu ignorasse ainda a do corpo legislativo proposta alguma no sentido de
existencia desse regulamento de que acabo de fallar. Em vantagem para o exercito, opinião que prevenia e

1850 appareceu na camara dos Srs. deputados um vaticinava bem o quadro que hoje antolhamos, disse: (lê)
projecto, que, legislando sobre os officiaes-inferiores e as

«Toda a minha esperança estava no nobre ministro

praças do corpo de permanentes, dava ao governo no art. da guerra; mas esta esperança, permitta S. Ex. que o diga,
4º a auctorisação de ainda reformar o corpo; projecto que deve ter soffrido algum abalo, vendo que S. Ex., estando
constitue hoje a lei de 28 de setembro de 1853, com a ha um anno no ministerio, ainda não apresentou proposta
unica differença de que nella se não acha reproduzida a alguma ao corpo legislativo para melhorar a situação, e
disposição do art. 4º: esse projecto foi assignado por João supponho mesmo que nem a tem preparado. Ha pedidos
Antonio de Miranda e pelos Srs. Nunes de Aguiar com de auctorisações de reformas que, além de se limitarem a
restricções, o Sr. Lima e Silva e outro membro da pequenos detalhes, são promessas, e S. Ex. sabe que
commissão de marinha e guerra daquella camara. Quero estamos fartos de promessas não realizadas, o governo
ainda

conceder

que

eu

ignorava

a

existencia

do dorme

profundo

somno,

vive

de

expedientes,

não

regulamento de 1842 e até mesmo de um projecto por mim contando, como disse, com melhoramentos que ellas
assignado, em que se havia pedido tão explicitamente tragam, e principalmente porque as auctorisações não são
auctorisação para que esse regulamento fôsse reformado.

admittidas pela constituição do Imperio, não posso votar

O SR. FERREIRA PENNA: – Ninguem disse isso na por ellas.»
«Senhores, a palavra – auctorisação – não é

casa.

O SR. MIRANDA: – Tenha paciencia, devo mostrar desconhecida na constituição; ha caso em que a
que não recebi lição. Mas, tendo eu analysado o constituição a admitte; e dahi se deve tirar a consequencia
regulamento ultimamente publicado pelo Sr. ministro da que, admittindo-a em caso em que não podia
justiça,

tendo

dirigido

censuras

a

este

mesmo

regulamento, e havendo até, segundo a phrase do nobre
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prescindir della, não a quiz nos outros casos, porque aliás
tambem os declararia.

O SR. MIRANDA: – Ahi estão os dois senhores
divergentes. Assim tudo sobre ao conhecimento do corpo

«Senhores, o que eu achava necessario era legislativo! Devia submetter a reforma á approvação do
estudar um pouco mais as attribuições reciprocas do corpo corpo legislativo, para que este consentisse na dispensa
legislativo e do poder executivo, porque estão em tudo da lei, que modificára ou violára.
confundidas, principalmente depois que se tem auctorisado

O SR. FERREIRA PENNA: – A isso não se chama

o governo para fazer leis, e nos, seus decretos tem elle violar a lei.

envolvido o que é administrativo com o que era legislativo,

O SR. MIRANDA: – Esta foi portanto a primeira

deixando de existir nos decretos a separação que deve questão que ventilei. Vamos á segunda questão.
haver entre as disposições que são da competencia do

O SR. D. MANUEL: – E suppõe que respondeu? E'

poder legislativo e as que pertencem no poder executivo. verdade que não teve dalli nem um só apoiado.
Si se extremassem bem estas questões, creio que o

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

governo ficava ainda com poderes sufficientes, e o poder

O SR. MIRANDA: – Vamos á segunda questão.

legislativo tambem com os seus, sem que com tudo

Disse eu que era uma medida inconveniente,

podesse

haver

falta

de

meios

para

satisfazer

as prejudicial ao serviço do exercito, aquella pela qual o

necessidades publicas.»

governo tinha declarado que se enchesse as fileiras do

«Não entro na questão da constitucionalidade das corpo de permanentes com praças escolhidas do exercito.
auctorisações.

Está admittido, e eu creio que na Mas aqui se disse: «Ignora a lei, porquanto a lei de 1841

consciencia de todos, que o poder Iegislativo não póde havia auctorisado justamente o governo a encher esse
delegar ao executivo o direito de fazer leis, e sendo corpo com praças do exercito, e o regulamento feito em
excusado repetir o que já está dito, e muito bem, virtude dessa lei vigorou no paiz durante 18 annos.»
passamos ao exame das auctorisações em si.»
O SR. D. MANUEL: – Quid inde?

Eu não disse que se tinha violado neste caso uma
lei

expressa;

disse

sim

que

a

providencia

era

O SR. MIRANDA: – Quid inde? E' que o nobre inconveniente, prejudicial ao serviço do exercito; e, para
ministro com palavras muito expressas expendeu o mostrar que o corpo legislativo havia procedido a esse
principio de que o corpo Iegislativo não devia, não podia respeito com muito escrupulo, accrescentei que, para que
dar auctorisação ao governo, e que o governo nessas o governo se julgasse então auctorisado a introduzir no
auctorisações exorbitava sempre, confundindo o legislativo regulamento essa disposição, foi necessario que uma lei o
com o executivo.
O SR. D. MANUEL: – Espero pela resposta.
O SR. MIRANDA: – Não tenho medo de respostas.

determinasse positivamente.
Ora, si a disposição do regulamento de 1842 era
fundada em lei, e si dahi para cá não houve mais lei

O SR. D. MANUEL: – Sim, um general de casaca alguma que consignasse essa auctorisação, digo eu que
não tem medo.

ella está fôra da lei, ou pelo menos na hypothese, que

O SR. MIRANDA: – Emquanto fôr pela discussão figurei, de ser altamente inconveniente aos interesses do
não tenho medo.

exercito; e, continuei eu: esta attribuição é tão importante e

O SR. D. MANUEL: – Então dizer que respondo é melindrosa, que, querendo o ministerio do Sr. Nabuco
metter medo?

applicar ao corpo policial das provincias a determinação

O SR. MIRANDA: – Eu não nego auctorisações ao que pela lei de 1841 tinha sido decretada para o corpo de
governo, haverá casos em que eu as dê; mas, quando eu permanentes na côrte, achou na camara dos Srs.
conceder qualquer auctorisação, será sempre com a deputados a maior repugnancia, e apenas pôde fazer
condição de que o governo não possa usurpar attribuições triumphar seu pensamento por 1 ou 2 votos, fazendo-o
do corpo legislativo; e que, si o governo entender que é consignar na lei de 1854.
necessario dispensar o preceito de uma lei, para melhor

O SR. D. MANUEL: – Isso é contraproducente.

servir ao paiz, organizando de um modo mais conveniente

O

SR.

MIRANDA:

–

Sendo

renovada

esta

a repartição de cuja reforma é encarregado, neste caso disposição apenas na lei de 1855, nella ficou, não passou
conduza ao conhecimento do corpo legislativo a reforma della. Portanto, si todas as vezes que o corpo legisIativo
que fizer.

entende que o governo deve usar dessa attribuição, a tem

Não podia portanto o governo, no regulamento consignado em lei, e, si não ha mais auctorisação alguma
dado ao corpo de permanentes, infringir leis tão expressas neste sentido, como se diz que a attribuição de preencher
como aquellas que respeitam ao recrutamento e á guarda o corpo de permanentes com praças escolhidas do
nacional, leis que formam uma verdadeira constituição do exercito é filha de uma lei?
exercito e da guarda nacional.
O SR. D. MANUEL: – Não prova nada disso.

E' sabido com quantas difficuldades lucta o governo
para conseguir recrutas, porque os engajamentos não

O SR. MIRANDA: – A unica razão que hontem se produzem mais de 300 a 400 praças, e os voluntarios nem
manifestou contra essa minha opinião, foi a generalidade chegam á metade do numero de violentados. A par de
da auctorisação; mas quanto á essa generalidade, digo tantos incommodos, de tantos dispendios e de tantos
que o governo, supposto se julgasse competente para sacrificios, ha de ainda ter o exercito a obrigação de
exercer poderes amplos na reforma para que estava fornecer ao corpo de permanentes as suas melhores
auctorisado, devia comtudo trazer no corpo legislativo o praças? Eis-aqui a maneira com que argumento, e creio
regulamento que organisasse.
O SR. D. MANUEL: – Não tinha essa obrigação.
O SR. FERREIRA PENNA: – Mas trouxe.

que é muito clara.
Portanto, Sr. presidente, não recebi lição de
jurisprudencia practica neste ponto; e agora, quanto aos

O SR. D. MANUEL: – Trouxe no relatorio, é elogios e conselhos que me foram dados pelo nobre
verdade.

senador pela provincia do Rio Grande do
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Norte, seja-me licito dizer-lhe que dos conselhos não Mas é melhor então que a lei diga com toda a

necessito, porque sei muito bem empregar meus lealdade que o voluntario servirá 6 annos e meio, e o
serviços e minhas palavras em vantagem do paiz; não recrutado 9 annos e meio, porque tanto um como

se serve só ao paiz sustentando o ministerio, com a outro, desde que se contracta ou é apanhado, fica
dedicação propria do nobre senador; tambem se o sujeito a todo o serviço, a todos os sacrificios, e

serve nestes bancos da opposição; e, quando é castigos; é um verdadeiro soldado, e portanto é

necessario sustentar os interesses do paiz, e esses injusto, que nestes 6 mezes elles não possam contar
são melhor consultados pelo governo, não duvido o tempo que a lei lhes garante; e é de mais a mais da
votar com o ministerio, e tanto que ainda hontem o parte do governo uma deslealdade, que as leis não
nobre ministro da marinha recebeu meus elogios podem comportar. Eu vou ler o decreto.

Me parece que este decreto foi o resultado de

pelos actos practicados em relação á provincia de

Matto Grosso, assim como os merecerão todos uma consulta do concelho supremo militar; creio que
aquelles actos do ministerio que se acharem do vi neste sentido um officio do Sr. ministro da guerra
expedido ao Sr. ajudante-general; mas, como, as

accôrdo com estes principios.
taes

Quando porém os actos do ministerio forem doutrinas que expendo se acham no decreto, posso
que

encontrem

consciencia,

não

repugnancia

trepidarei

em

minha cital-as, sem poder ser arguido de inexactidão por

em

censural-os,

a não me lembrar da outra fonte em que tambem as li.

despeito mesmo da virulencia com que costuma E’ o regulamento assignado em o 1º de março de
responder-nos o nobre senador pelo Rio Grande do 1858. (Lê)

«Art.

Norte, diante do qual não ha consideração alguma de

25.

Os

individuos

recrutados

são

amizade que se não quebre, quando é preciso que considerados recrutas durante os primeiros seis
elle tenha o prazer de derrotar, humilhar aquelles que mezes depois de verificada a sua praça.»
têm a infelicidade de não concordarem com suas
idéas.

«Art. 26 § 3º O substituto é sómente obrigado

ao tempo complementar da praça substituida, não se

Quanto aos elogios com que me honrou, eu lhe levando em conta os primeiros seis mezes em que

tambem os recuso. Considero-os como confeitos com deve ser considerado como recruta.»

Desta maneira o proprio substituto, que vem

que se embalam crianças, e eu não sou criança.
O

SR.

D.

MANUEL:

–

São

palavras offerecer-se para servir por outro, não póde contar 6

bombasticas.

mezes

no

tempo

effectivo

de

sua

praça;

nos

aprendido com V. Ex.

contar o tempo, mas é considerado como dono da

O SR. MIRANDA: – Seriam, si eu tivesse primeiros 6 mezes é considerado como hospede, para
O SR. D. MANUEL: – Está aprendendo.

casa para supportar todas as condições do soldado,

O SR. MIRANDA: – Então talvez sejam. As inclusive as penas do conde de Lippe e as mais

bombas tambem ferem.

desvantagens da posição. Creio pois que ou esta

Antes de continuar, Sr. presidente, eu desejava disposição do decreto deve desapparecer, ou então a

que V. Ex. me informasse si os artigos additivos têm lei deve ser concebida em termos taes que não dê
de ser discutidos todos ao mesmo tempo agora, ou logar
um por um depois da discussão do projecto.
O SR. PRESIDENTE: – Um a um.

O SR. D. MANUEL: – Mande 20 ou 30.

a

practicar-se

deslealdade

contra

um

aquelles

acto

que

de

similhante

voluntaria

ou

involuntariamente se prestam ao serviço do exercito.

Diz mais o artigo que o voluntario, além da

O SR. MIRANDA: – Reservarei então para gratificação diaria egual ao meio soldo, si ainda não

depois os artigos, que tenho a mandar. Agora vamos tiver servido, ou egual ao soldo inteiro, si já tiver
ao artigo em discussão.

servido, perceberá como premio de engajamento uma

Eu acho que a disposição do § 1º do art. 4º é gratificação

que

não

exceda

a

400$.

Tambem

illusoria; e quaesquer que sejam as conveniencias que encontro duvidas a respeito da maneira de contar os

resultem ao exercito, no que talvez esteja discorde de 400$, e argumento ainda com o mesmo decreto.

todos os senhores da profissão; quaesquer que sejam Nesse decreto, em cujo art. 17 refere-se o governo
as conveniencias que resultem ao exercito dessa ao premio do engajamento marcado na lei n. 648 de

disposição, é ella um documento de deslealdade, 18 de agosto de 1842, lei que já não existe, quando

porque um decreto do governo exige mais seis mezes devêra referir-se á lei 903 de 5 de agosto de 1857,

além do prazo aqui marcado quer dos voluntarios, visto que em todas as leis posteriores á lei de 1852
quer dos recrutas.

sempre se mencionou esse premio de engajamento,

Avista desta disposição do § 1º do art. 4º, e, por isso, o governo devêra referir-se á uma lei

entender-se-ha com effeito que o homem que se existente e não á uma lei revogada; nesse decreto,
apresenta voluntario para servir no exercito ha de digo, no art. 17 combinado com o art. 6, o governo,
servir seis annos, e aquelle que é caçado ha de servir distinguindo

nove annos; mas é um engano. Por um decreto do Sr. seguinte: (lê.)
«Art.

ministro da guerra, cujo conteúdo vou ler, augmentase ainda

o

premio

6.

Aos

de

engajamento,

voluntarios,

diz

depois

o

de

o espaço de seis mezes, tanto aos inspeccionados e julgados capazes para o serviço, se

voluntarios como aos recrutados; de modo que não é dará o premio de 300$ pago em 3 prestações: a 1ª no
só por espaço de seis annos que tem de servir o acto de assentar praça, a 2ª depois de tres annos de
voluntario, não é só por espaço de nove annos que praça, e a 3ª quando findar o tempo de seis annos de
tem de servir o recrutado; o voluntario tem de servir serviço, a que é obrigado; e além do premio e do

por espaço de seis annos e meio, e o recrutado por soldo que lhe competir, perceberá a gratificação
espaço de nove annos o meio.

diaria de meio soldo da 1ª praça. Si o voluntario já

Qual será a razão desse augmento? Quer-se tiver antes servido, como praça do exercito, o tempo

que o tempo de serviço começe a ser contado do marcado na lei, o premio será de 400$ pago pela

momento em que o soldado se faz util; entende-se mesma maneira, e a gratificação diaria será de soldo
que os 6 primeiros mezes são de practica, de inteiro da primeira praça.»

«Art. 17. Aos voluntarios e recrutados que,

tirocinio, de aprendizagem.

tendo
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completado o seu tempo do serviço no exercito, mas, pela mesma razão já produzida peIo nobre
quizerem nelle continuar a servir, dar-se-ha a senador
quantia

de

400$

rs.,

maximo

do

premio

pela Bahia, tambem entendo que não

do devemos ser exigentes com S. Ex., porque realmente

engajamento, conforme o art. 2º da lei n. 648 de 18 não é possivel, por muita habilidade e capacidade que

tenha o nobre ministro, não é possivel que de

de agosto de 1852.»

Si fôr um voluntario que já tenha servido, terá momento responda a tantas particularidades de mero

o premio de 400$ rs., e si fôr voluntario que ainda expediente. Creio porém que, si S. Ex. podesse

não tenha servido, terá apenas 300$ rs. Ora, eu responder, diria: «A nenhum soldado se têm dado
quizera saber a razão justificativa dessa distincção, datas de terra.»
porque desde que a lei diz que se dará ao voluntario

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – No meu

creio que se não dá ao governo o arbitrio de regular

O SR. MIRANDA: – Ora, si ao pobre soldado,

um premio, cujo maximo não exceda de 400$ rs., tempo a nenhum.

esse premio de modo que possa em um ou outro a quem se dá uma escusa, se deve fazer acompanhar

caso descer a 300$000 rs. Comprehendo bem a esta escusa de uma data de terra, e si isto se não tem
conveniencia da disposição do decreto, mas não sei observado, que tem feito o governo para substituir
em que disposição legislativa se fundou elle.

essa vantagem? Nada. Veja o senado quanto é triste a

Quanto á disposição do art. 6º, na parte sorte do soldado; veja o senado quanto se faz e

relativa á divisão do premio, creio que se acha no quanto se procura fazer, para angarial-o e conservalmesmo caso; pois nenhum fundamento encontro para o nas fileiras do exercito, e ao mesmo tempo o modo
justificar a distribuição que ahi se faz do premio. como depois se procede com elle.

Se diz ao soldado que o seu tempo de praça

Conheço talvez o alcance da disposição; mas acho

que nem ha razão plausivel que se possa dar, nem será de 6 annos, si fôr voluntario, e de 9 annos, si fôr

esse alcance vai além de uma mera conveniencia de recrutado; mas estes 6 ou 9 annos só serão contados
garantia para os cofres

publicos.

Entendo que depois de 6 mezes de praça! Se diz ao soldado

nenhuma dessas razões póde justificar dispensa voluntario que se lhe dará um premio de 400$, mas
alguma na lei, porque desde que a lei diz que o esse premio ás vezes é reduzido a 300$, sempre é
premio ha de ser de 400$, é claro que esse premio dividido em tres partes! Se diz ao soldado voluntario

deve ser entregue desde que se realiza o acto da que, findo o seu tempo de serviço, se lhe dará baixa e

uma data de terra de 22,500 braças quadradas; mas,

celebração do contracto.

Mas o governo entende que esse premio deve quando depois de muitas difficuldades elle obtem

ser dividido em tres partes, distincção, me parece, escusa, não se lhe dá nem a data de terra, e nem
que não está no espirito da lei; e isso é mais um siquer

uma

compensação

dessa

promessa

não

motivo, por que acontece o que disse o nobre cumprida.
senador pela provincia da Bahia, isto é, que esta

Portanto, estas disposições, Sr. ministro, são

disposição é illusoria, assim como o são as outras. illusorias, e é tanto mais para lamentar que o sejam,
Conseguintemente si se não obtêm voluntarios, é quanto é certo que se referem ao misero soldado.
porque se lhes diz que, em Iogar de servirem seis

Assim, pois, cumpre riscal-as, e, ou dar ao

annos, servirão seis annos e meio. E’ porque se lhes governo um poder arbitrario a este respeito, ou
diz que hão de receber 400$ de premio, ao passo substituil-as por outras concessões rodeadas de
que, em vez de receberem esse premio desde que garantias que tornem realmente desejavel o serviço

assentam praça, só recebem então 100$, depois da praça áquelles que fogem delle pela repugnancia
100$, e finalmente mais 100$.

Minhas palavras têm por fim melhorar a triste

que offerece a tão variados respeitos.
No

projecto

de

lei

de

recrutamento

posição do soldado. Quando o governo reconhece apresentado por mim na outra camara, entre outras
que é necessario empregar um milhão de recursos disposições, nota-se esta que vou referir.
humanos para encher os claros que no exercito

Estou

que

não

poderá

ser

adoptada

na

deixam as vagas, as deserções e as mortes, é presente Iei, nem em nenhuma outra estou mesmo
necessario que proceda com toda a circumspecção e que nunca será adoptada; mas entendo que o meio
lealdade para poder conseguir esse resultado.
Ainda

posso

firmar

a

mesma

de adquirir soldados não póde ser directo, deve sim

conclusão ser o resultado de muitas medidas indirectas; e, além

deduzida pelo nobre senador pela Bahia a respeito de da medida, que hontem lembrei, e de outras que
outro topico que é o seguinte (lendo.) «E quando pódem ser lembradas, me parece que seria efficaz

concluirem seu tempo de serviço e fôrem escusos, para esse fim a que vou indicar. Consiste ella em darterão

uma

data

de

terra

de

22,500

braças se preferencia para os empregos publicos, em

quadradas.» Desejo perguntar a S. Ex. o nobre Sr. egualdade de circumstancias, áquelles cidadãos que

ministro da guerra interino o que se tem feito sobre já tiverem servido no exercito o tempo marcado pela
este topico, qual é a praça escusada do serviço, a lei.
quem já se tenha dado uma data de terra como

O soldado, que acaba de servir 6 ou 9 annos,

previne esse artigo, e como têm prevenido outros póde ser empregado em muitos logares como guarda

muitos artigos de outras leis anteriores. Creio que o da alfandega, continuo, bedel, porteiro, ajudante de
nobre barão de Muritiba em uma das sessões porteiro. Ha um milhão de empregos pequenos, em
passadas discutiu este ponto e notou esses mesmos que se póde aproveitar o soldado; e, portanto, não é
inconvenientes.

muito que se diga que, concorrendo elle com

O soldado que vai assentar praça, sabe que no qualquer outro cidadão, em eguaes circumstancias,

fim de seu tempo de serviço, quando obtiver baixa, deva ser preferido. Então será um bello titulo ter
ha de ter, além de outras vantagens, uma data de servido ao Estado durante 6 ou 9 annos!
terra de 22,500 braças quadradas; é essa uma

Seria melhor que esta disposição andasse

esperança com que se embala o soldado; desejaria ligada á outra que citei hontem, isto é, que aquelle
pois, si fôsse possivel, que S. Ex. informasse a que pretendesse algum emprego publico, salvas as
quantos soldados se têm dado essas datas de terra.

Desejo que o nobre ministro me dê essa

informação;

excepções,
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mostrasse ter servido no exercito ou armada, por si por ellas o regulamento do ajudante-general. Este

ou por seu substituto, os annos da lei. Esta regulamento commetteu ao ajudante-general as
disposição traria um bom resultado; daqui a 6 annos baixas

por

qualquer

motivo;

e

as

instrucções

muita gente diria, quando pedisse um emprego declaram que só no caso de acabamento de serviço
publico: «Já servi no exercito, ou já concorri para podesse o ajudante-general exercer essa attribuição;
esse serviço por meio de um substituto.» Esta idéa de modo que todas as outras baixas ou são
não é nova, data do tempo dos romanos, e foi concedidas

pelos

presidentes

de

provincia,

immediatamente pelo governo geral.

ultimamente adoptada em Portugal.

ou

A palavra – baixa – tambem cabe á discussão

O § 3º diz: (Iê.) «A quantia que exime o

discurso, direi pouca cousa, e só pelo que respeita á

Vou mandar emenda; embirrei com a lei de 19

deste artigo; e eu, para não alongar este meu recrutado do serviço continúa a ser de 600$.»

provincia de Matto Grosso, a cujos habitantes é de agosto de 1837. Entendo que essa lei não está em

altamente prejudicial o decreto que o governo vigor; entendo que a minha doutrina está em pé;
entendo que não podem haver substitutos, quer em

publicará acerca das baixas.

Por esse decreto se determina que as praças consequencia do artigo que acabo de citar, quer em

recrutadas na provincia de Matto-Grosso fiquem consequencia da intelligencia dada pelo governo,
nella para preencherem os respectivos corpos: ora sem

que

se

accrescente

o

seguinte:

(lê.)

bem; nem era possivel que um recruta de Matto- «Continuando em vigor a lei de 29 de agosto de
Grosso fôsse remettido para a côrte, afim de receber 1837.»
aqui

outro

destino.

Determina-se

tambem

Tambem se disse hontem que com uma

que

aquellas praças que excedessem o numero decretado palavra de S. Ex. tinham sido derrubados todos os

para os diversos corpos, fossem remettidas para as meus castellos relativos ás substituições. Eu peço
licença para ainda insistir, porque entendo que os

provincias vizinhas: tambem concebo.
Mas

no

mesmo

decreto

sancciona-se

o meus argumentos estão em pé.

A lei de 1837 auctorisou as substituições, e,

seguinte principio: De hoje em diante não se dará

baixa sinão ao soldado mais antigo; e, para que para que ellas podessem vigorar no exercito, foi
alguem se repute mais antigo é necessario que em necessario que todas as leis posteriores fizessem
uma relação, que se formará no quartel general, disso especial menção. Isto decorreu até 1854; mas a
conste que é o mais antigo em relação ao mais lei desse anno principiou a ter vigor em julho de

antigo de todas as provincias do Imperio; de sorte 1855 e acabou em junho de 1856; porconseguinte a
que o Sr. ajudante general, quando reconhecer que auctorisação

dada

a

respeito

das

substituições

um dos soldados de Matto-Grosso é o mais antigo, acabou justamente no ultimo de junho de 1856, e
em relação aos mais antigos de todos os outros principiou a reger no dia seguinte á lei publicada com
corpos, lhe remetterá então a sua baixa.

data de 14 de julho de 1855, onde se dizia que o

Ora, isso é summamente oneroso. Que o recrutamento fôsse feito de conformidade com as leis

soldado carregue com as consequencias do nosso em vigor; note bem, com as leis em vigor na data em
estado excepcional, consequencias que resultam de que começou a lei de 14 de julho de 1854, que foi no
não podermos ter sempre completas as fileiras do 1º de julho de 1856; mas no 1º de julho de 1856 já

exercito, e por isso somos obrigados a conservar no não regia por fórma alguma a disposição da lei de 14
serviço

aquelles

que

acabaram

seu

tempo, de julho de 1854, e portanto nem tambem a lei de

comprehendo eu; mas que o soldado que tem 1837.
preenchido seu tempo de serviço em Matto Grosso se

Póde-se dizer que estava em vigor a doutrina

veja obrigado a esperar que venha participação para das substituições? Póde-se dizer que estava em vigor

a côrte e da côrte lhe seja remettida a baixa, acho uma doutrina que só podia ser executada estando em
isso realmente duro.

(O Sr. barão de Quaraim dá um aparte)
Já

que

não

é

possivel

dar

a

vigor a lei que a auctorisava, lei que deixava de

vigorar, Sr. ministro? V. Ex. diz com a cabeça que

baixa sim; mas V. Ex. bem vê que, quando nos achamos

immediatamente que o soldado acaba o seu tempo tão diametralmente em opposição em um ponto tão

de serviço; já que é preciso que prefira o bem da simples, aquelle que quer levar sua convicção ao
maior parte, ao menos concorramos para minorar espirito do outro deve recorrer a um expediente, e é

seus soffrimentos, facilitando-lhes a baixa por outro expôr o facto com bastante clareza, em termos bem
modo; visto que o soldado de Matto-Grosso alli é explicitos, e deixar o julgamento aos outros. E’ o que
recrutado e alli serve, cumpre que sua baixa não vou fazer.

A ultima lei que consagrava a doutrina das

fique dependendo dessa disposição do regulamento
que lhe serve de martyrio.

substituições acabou no ultimo de junho de 1856,

Estas observações tive eu a honra de offerecer porque essa lei era a de forças de terra datada de 14

na sessão passada á consideração do nobre ministro de julho de 1854; a lei que se lhe seguiu (a de 1855)
da guerra, e S. Ex. annuiu a ellas, abaixou a cabeça começou a vigorar no 1º de julho de 1856, e não
em signal de approvação, pelo que fiquei muito fallou mais na lei que acabara de vigorar no ultimo

contente, embalei-me mesmo com a esperança de de junho do mesmo anno, e então, em vez de dizer
que S. Ex. fizesse alguma cousa nesse sentido; mas... que continuava em vigor a disposição da lei de 1837,
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Ficou disse

logrado.

O SR. MIRANDA: – Fiquei logrado, como

apenas:

–

O

recrutamento

se

fará

de

conformidade com as leis em vigor.

Poder-se-ha dizer que em julho de 1856

acaba de dizer em um aparte o nobre visconde de estava em vigor a lei, que levou sua existencia
Abaeté.

apenas até o ultimo de junho do mesmo anno em

Insisto, portanto, nas minhas observações; que acabou a lei de forças de terra publicada em

peço em nome dos soldados de Matto-Grosso que S. 1855? Esta é que é a questão. Estava a lei de 1856

Ex. reforme essas instrucções, nas quaes usou de em execução? Não, porque a lei que auctorisou as
tanto arbitrio e rigor, que até entendeu que devia substituições acabou em junho do mesmo anno.
modificar
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O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

declaro ao nobre senador que não fui eu quem disse que

O SR. MIRANDA: – Este é o meu modo de pensar e havia derrotado a S. Ex. em todo os pontos. Eu não teria
do Sr. Marquez de Caxias que acaba de apoiar-me. E, como ministro a liberdade de assim avaliar os argumentos
como tenho muito escrupulo nestes negocios e quero do nobre senador.
mesmo estar de accôrdo com o governo nestas materias,

O SR. MIRANDA: – Não alludi a V. Ex.

vou mandar emenda em que se diga: «Continuando em

O SR. D. MANUEL: – Foi a mim.

vigor a lei de 27 de agosto de 1837.» Si esta emenda não

O SR. MIRANDA: – Foi lá a aquelle senhor.

passar, como creio, que não passará... (nem para isso

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu não sei si

farei grandes esforços), paciencia; mas terei o direito de venci o nobre senador...
dizer alto e bom som que não temos hoje substituições

O SR. MIRANDA: – Venceu...

legitimas, que o governo exorbita, dando execução a uma

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...ao senado é

similhante doutrina.

que cumpre apreciar si eu pude convencer o nobre

Ponho aqui termo ás minhas observações, por ora; senador da inexactidão dos seus argumentos.
si me parecer conveniente, voltarei á questão.
E’ apoiada e entra em discussão a seguinte
emenda:

O SR. MIRANDA: – Convencer, não; vencer.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A lei de 1837
consagrava a doutrina dos substitutos; esta doutrina foi

«Ao § 3º accrescente-se – continuando em vigor a sempre considerada nas leis annuas desde 1837 até 1854;
lei de 19 de agosto de 1837. – J. A. de Miranda.»

a lei de 1855 estabeleceu o principio de que o

O SR. SARAIVA (Ministro da Marinha e Interino da recrutamento devia ser feito segundo as disposições em
Guerra): – Sr. Presidente, tomo a palavra para fazer vigor, isto é, devia continuar a ser feito pela fórma que o
algumas ligeiras observações ao honrado senador por era até então. O senado não póde dar a essa disposição
Matto-Grosso.

da lei interpretação differente. O que quer dizer – o

O nobre senador, censurando algumas disposições recrutamento continuará a se fazer na fórma das
do regulamento do governo, que, disse, não se acham em disposições em vigor?
harmonia com a lei, tractou em primeiro logar do facto de

E’ que o recrutamento continuaria a ser feito pela

se considerar durante seis mezes como recruta o individuo mesma fórma por que se fazia. Ora, como se fazia o
que assenta praça. Devo fazer notar ao nobre senador que recrutamento? Pela fórma indicada nesses regulamentos e
esta disposição, longe de ser damnosa ao soldado, é um nessas instrucções em que está consignado o principio
beneficio; porque, não podendo o governo admitir que o das substituições; logo, não era preciso a declaração em
soldado, depois de considerado como tal, dê a gratificação lei para que a doutrina das substituições fôsse seguida.
para eximir-se da praça, o governo considera-o recruta

Mas, disse o nobre senador: «A lei annua de 1837

durante seis mezes, para nesse tempo poder, mediante a que continha o principio das substituições expirou; a lei de
quantia que a lei fixa, eximir-se da praça. Portanto, vê o 1854 que acabou de vigorar em 1856 não consagrava
nobre senador que, em vez de ser um mal, é um beneficio mais este principio; logo, não estava em vigor o principio
que o governo faz ao soldado.

das substituições, porque a lei que vigorava morreu em

Quanto á outra disposição a que o nobre senador 1856.» Mas o nobre senador não póde explicar desta
se referiu, a de se exigir 6 mezes tambem para o maneira certas disposições da lei annua. Si as disposições
substituto, o nobre senador concebe perfeitamente que em vigor morrem no fim do exercicio de modo que não
uma praça bem educada não póde ser equiparada ao pódem ser aproveitadas para a lei annua seguinte, segueindividuo que apresenta como substituto; e então o se que seria preciso dar uma redacção nova a estas
governo exigiu, e muito bem, que este individuo não disposições de lei; mas esta redacção será dizer-se, a
podesse ser considerado como substituto do outro sinão respeito do modo de proceder-se no recrutamento: «Façadepois de haver adquirido a disciplina que o outro já tinha: se o que se tem feito até agora.»
é um favor que se faz sem prejuizo do Estado.

O

SR.

MIRANDA:

–

E

tambem

quanto

á

O SR. MIRANDA: – Invito beneficium nom datur.

substituição.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Portanto, o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E’ o modo de

governo, regulando o modo practico da substituição, fez o recrutar.
que era do seu dever para que o exercito não soffresse.

O SR. MIRANDA: – E’ tão necessario como foi até

O SR. MIRANDA: – E si o substituto já serviu e é 1855.
um bravo veterano?
O

SR.

MINISTRO

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Porconseguinte
DA

MARINHA:

–

Essa é uma questão, como disse o nobre senador, muito

observação de V. Ex. indica apenas o esquecimento do simples, é uma questão mesmo que talvez fique mais
regulamento de não ter previsto a hypothese de se poder obscura com a argumentação; porque, si é um principio
dar um substituto já amestrado; mas V. Ex. tambem não simples, e si esta disposição faz com que o passado
levará a sua exigencia ao ponto de querer que os continue ou não, me parece que argumentar muito sobre
regulamentos previnam todas as hypotheses. V. Ex., tão isto é transviar a attenção do senado para um ponto que
illustrado como é, há de fazer talvez ainda regulamentos, e não é o da questão. São seguramente os regulamentos
esses regulamentos hão de ser omissos em muitos pontos; que o governo tem dado, e nos quaes tem sido admittidos
V. Ex., tão illustrado como é, não poderá prever todas as todos os principios fixados nas leis annuas.
cousas.
Volto á questão da emenda. Antes porém de o
fazer,

Portanto, neste ponto não proseguirei; fique o
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nobre senador com a sua opinião, que eu ficarei com a não o sou tambem de alguns membros do ministerio? E
minha.

porventura a minha amizade com os membros do
O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, V. Ex. de ministerio data do dia em que receberam as pastas? As

certo se ha de admirar que eu tome parte nesta discussão minhas relações com o Sr. Souza Franco, por exemplo,
depois de nella haverem entrado os militares; mas, desde principiaram no dia 4 de maio do anno passado?
que tive assento na camara dos Srs. deputados, tenho

Podeis

atacar

violentamente

o

ministerio,

e

discutido mais ou menos as leis de fixação de forças de estranhais que um amigo falle com alguma vehemencia,
terra, e aqui tive a coragem, sinão ousadia, de travar vehemencia propria do seu temperamento e caracter com
peleja com um honrado membro que foi ministro da guerra que em todos os tempos fallou nesta casa e na outra!
por mais de cinco annos, quando se tractou do objecto
que hoje occupa a attenção do senado.

Mas é bello, Sr. presidente, fallar com vehemencia,
fallar com calor quando se sustenta a causa da justiça,

Eis a razão, Sr. presidente, por que venho hoje quando se defende amigos! Sim, eu fallava com
abusar por alguns momentos da paciencia de V. Ex., vehemencia na opposição quando defendia homens a
concorrendo assim, posto que involuntariamente, para que quem consagro verdadeira amizade, homens perseguidos,
ainda se demore a votação desta lei, cuja discussão tem proscriptos e reduzidos á miseria na provincia do Rio
consumido mais tempo do que devêra. Sinto que o Sr. Grande do Norte. As noticias lugubres se succediam, e
ministro da marinha seja obrigado a comparecer por tantos sob a influencia dellas muitas vezes (não o nego) fui
dias no senado, tendo tantas e tão variadas obrigações a violento nas censuras que dirigi ao governo, a quem eu
que deve satisfazer; a culpa não está da parte da maioria, attribuia todas as desgraças daquella provincia. Não
mas sim da parte do nobre senador por Matto-Grosso, que vacillei em tomar a defesa dos meus amigos, quebrando
parece caprichar em protelar a discussão de uma materia relações de quasi 30 annos. Não duvidei romper com a
já tão debatida.

poderosa oppressão para me unir aos fracos opprimidos.

Senhores, a proposição que se discute contém no

E, si isto não é exacto, como esses bellos

art. 4º doutrina nova? O senado sabe que a doutrina do caracteres, esses famosos oradores da tribuna franceza e
art. 4º e seus paragraphos é a mesma das leis de 1855, ingleza
1856 e 1857. A lei de 1855 diz o seguinte: (lê.)
A de 1856 no art. 2º diz: (lê).

gozam

de

tamanha

reputação,

apezar

da

vehemencia com que se exprimem no parlamento? Citarei
o actual primeiro ministro da Inglaterra, conde Delby, que

Esta mesma disposição vem na lei de 1857, que é é talvez o primeiro orador da camara alta. O seu biographo
a que vigora: (lê).

não occulta que elle tem um caracter vehemente, e que ás

Vê se portanto que a proposição que se discute é vezes

é

por

copia das mesmas palavras que se acham nas leis que principalmente

demais
quando

violento
sentado

nas
nas

discussões,
cadeiras

da

responder

ás

acabo de citar, principalmente nas de 1851 e 1857. opposição.
Pergunto eu: o nobre senador por Matto-Grosso não

Vou

agora,

Sr.

presidente,

concorreu com o seu voto para a adopção destas leis? O observações que o honrado membro por Matto-Grosso fez
nobre senador fez nesses annos alguma observação em relação ao artigo que se discute.
contra estas disposições? Não foi o anno passado que o

Senhores, no meu modo de pensar, as disposições

Sr. ministro da guerra compareceu na casa pela primeira deste artigo provam o desejo sincero que o governo e o
vez para discutir essa lei, e porventura o nobre senador corpo legislativo têm de concorrer com todos os meios ao
apresentou contra ella as observações que hoje faz? Qual seu alcance para attrahir individuos para o exercito com o
é a razão disto, senhores? Então o nobre senador estava menor vexame possivel.
como indeciso sobre a posição que devia tomar em

Assim é que a lei diz aos voluntarios: «Vinde servir

relação ao ministerio; o nobre senador não queria no exercito, e tereis uma gratificação; só servireis por 6
comprometter-se, e creio que o seu procedimento foi annos, e, quando concluido o vosso tempo de serviço,
imitado pelos seus collegas, e principalmente por aquelles tereis uma data de terra, etc.»

que costumam tomar parte na discussão destas materias.

O que são seis annos da vida de um homem

Eis a explicação que eu possa dar da opposição que hoje passados no serviço do paiz com a certeza de que no fim
se faz ás mesmas disposições, á mesma doutrina que desse tempo obterá sua baixa e ficará para sempre
outr'ora mereceu o apoio, o voto do nobre senador por escuso do serviço? Não deve o Brasileiro sujeitar-se a um
Matto-Grosso.

serviço que em tempo de paz não é tão penoso como aqui

Demais, senhores, estas disposições não foram se tem dito? Creio que em geral os nossos soldados são
consagradas nas propostas que offereceram ao senado os bem tractados, e já não ha esse rigor que outr’ora se
proprios amigos do nobre senador, e cujo testimunho observava; creio que nos castigos ha mais brandura que
ainda ha pouco invoquei? Qual é portanto a razão desta rigor.
opposição violenta ás doutrinas que hontem foram

Ora, Sr. presidente, si isto é verdade, como se

sanccionadas com o voto do honrado membro a que me póde nesta parte atacar a proposta? E depois, não tem
ella parte na sancção do corpo legislativo? Pois não ha

refiro?

Mas disse-se ha pouco que eu argumentava com tantos annos que o poder legislativo tem entendido em sua
vehemencia, e que até me esquecia da amizade. Como sabedoria

que

deve

consagrar

essas

disposições?

quereis vós que eu me conserve silencioso, e a sangue Consagral-as hoje o governo em sua proposta não é uma
frio, quando sois os primeiros que vos levantais com homenagem rendida ao poder legislativo?
vehemencia

para combaterdes todos

os actos

do

E' possivel que as vistas dos poderes geraes do

ministerio, sem exceptuar aquelles mesmos que outr'ora Estado não sejam completamente preenchidas; mas,
approvastes?! E porventura, si eu sou amigo de alguns senhores, vou ler um mappa pelo qual se mostra que
nobres senadores da opposição,

algum resultado se vai colhendo dessas medidas. Veja o
senado o que consta do mappa annexo no relatorio
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do Sr. ministro da guerra: (lendo) «Mappa dos individuos dotado com uma boa lei de recrutamento, expoz os onus
alistados no exercito durante o anno de 1857, conforme os que pesam sobre os Brasileiros chamados ao serviço das
mappas parciaes existentes; primeira columna; praças armas;
que,

tendo

concluido

contractaram-se

o

novamente

seu

tempo

315;

de

as

intenções

do

Sr.

ministro

foram

mal

serviço, interpretadas, e não se vacillou em affirmar que as

engajados

336; expressões de que se serviu S. Ex. tendiam a provocar a

voluntarios 236; sommam 887:» quasi 900 praças todas anarchia, a excitar rivalidades. O que se poderá dizer a
voluntarias debaixo de differentes denominações. Vamos respeito do que affirmou o nobre senador por Mattoaos recrutados: foram 1,329. Note pois o senado a Grosso? Que fim tem o nobre senador com similhante
differença que ha entre os recrutados e os voluntarios; accusação

ao

ministerio?

é

sómente

abater

seus

adversarios? E' assim que o nobre senador quer abater

houve apenas mais 412 recrutados.

Ora, senhores, a que se deve attribuir esse numero seus amigos de hontem, só porque hoje estão no poder?
de voluntarios? Não é a essas medidas da lei? Não é 1º O nobre senador quer desacreditar o ministerio, quer
ao tempo de serviço que diminue de um terço em relação excitar contra elle o exercito.
ao recrutamento? Não é, em 2º logar, á gratificação que

Póde-se no correr da discussão proferir alguma

se lhes dá, não é tambem a esse outro soldo que se palavra menos prudente, mas asseverar que o governo
assegura aos que continuam no serviço? Logo, me parece em um regulamento, fructo de estudo e reflexão, viola
que não se póde dizer que as medidas são improficuas. E' claramente a lei, falta á fé dos contractos, arranca aos
necessario que o nobre senador se encarregue de soldados garantias que a lei lhes concedeu, priva-os de
demonstrar que, apezar dessas medidas terem sido suas gratificações, é clamorosa injustiça, além de perigosa
tomadas por differentes legislaturas na lei de forças de imprudencia, quando tal asserção não foi sustentada com
terra, todavia o mappa dos voluntarios indicava um factos, não foi apoiada em provas, não passou de uma
numero insignificante; mas isto o nobre senador não declamação.
provará, porque não está habilitado para contestar a

Entretanto, entende-se que isso não é anarchico,

veracidade deste mappa apresentado pelo Sr. ministro da que isso é muito conforme com a idéa de ordem tão
apregoada pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro, que

guerra.

Ora, pergunto eu, obtendo nós esse resultado, tanto receia que se excite a rivalidade das classes.
ainda que não seja correspondente ás nossas vistas e

Mas, não estava o governo em seu direito

desejos, deveremos deixar de consagrar nesta lei regulando a maneira de se fazer effectiva a promessa da
disposições que muito têm concorrido para se attrahir lei, quando assegurou aos voluntarios uma gratificação
que não exceda á 400$? Diz a lei porventura que a

voluntarios? Entendo que não.

Mas o nobre senador fez uma censura terrivel ao gratificação seja dada toda no acto em que o voluntario
governo pelo procedimento que tem tido para com os jura bandeiras? Não, a lei deixou ao prudente arbitrio do
soldados. Senhores, era occasião de chamar á discussão governo o regular o meio practico de fazer effectivo o
o nobre senador pelo Rio de Janeiro, que taxou de premio dado ao voluntario, e este é justamente o fim do
provocadoras da anarchia certas expressões inseridas no regulamento do 1º de maio deste anno. Onde está pois a
relatorio do Sr. ministro da guerra. Pois, senhores, o que violação da lei? A violação está em não se dar de uma vez
quer dizer que o governo engana o misero Brasileiro que ao voluntario a gratificação que a lei marca; mas por
se offerece ou é forçado ao serviço das armas, prestações, na fórma prescripta no art. 6º do dito
augmentando-lhe o tempo de praça e amesquinhando o regulamento. A lei diz que a gratificação seja paga
premio que a lei marca? O que quer dizer o honrado integralmente; ao governo cumpre regular o meio practico
membro

proferir

no

senado

estas

proposições: de realizal-a.

«Desgraçado soldado, a quem a lei diz – no fim de 6 ou de

Pelo que toda á disposição do art. 25 do citado

9 annos tereis vossa baixa, – mas o governo não cumpre a regulamento, que determina que os recrutados serão
lei, falta á fé dos contractos, e o pobre soldado passa, em considerados recrutas durante os primeiros seis mezes

vez de 6 annos, 7 e 8, e em vez de 9 annos, 10 e 11 nas depois de verificada sua praça, e dentro deste periodo
fileiras do exercito?» O que quer dizer affirmar-se no poderão entrar com a quantia estabelecida por lei para
senado: «A lei dá ao voluntario que acaba seu tempo de serem exemptos do serviço, o Sr. ministro respondeu
serviço uma data de terras, e não ha um só que a cabalmente á censura feita pelo honrado membro por
possua?»

Matto Grosso, mostrando o beneficio que com tal

E porque não ha um só que possua terras, Sr. disposição se fazia ao recrutado, e por isso nada me resta
senador? V. Ex. já indagou a causa disso? Pois o governo a dizer a este respeito.
não estaria prompto a cumprir essa disposição da lei, si os

Mas o nobre senador ainda nos pintou com as

soldados se dirigissem a elle para reclamar a satisfação cores mais feias a sorte do soldado que acaba seu tempo
dessa promessa? Pois o governo teria alguma duvida em de serviço, quer como voluntario, quer como recrutado. Si
dar terras para serem cultivadas e povoadas pelos ha trecho no relatorio do nobre ministro da guerra que
voluntarios que concluem seu tempo de serviço, quando mostre mais solicitude pelo exercito, mais experiencia e
elle as está franqueando a estrangeiros?

practica das cousas militares, é, sem questão nenhuma, o

Veja o senado a impressão que póde causar a trecho relativo a esse objecto. Quero lêl-o, para que o
asserção do nobre senador, que, a titulo de defensor do senado se convença de que as censuras feitas pelo nobre
exercito, não trepida em accussar o governo do seu paiz senador por Matto Grosso são ainda infundadas neste
de factos tão graves; accusações cujo alcance o nobre ponto, senhores, e eis a razão por que eu disse hontem e
senador não previu.

repito ainda hoje ao nobre senador: «Tendes sido

Ora, senhores, o nobre ministro da guerra, completamente derrotado, apezar dos vossos talentos e
querendo dar provas do seu zelo e interesse pelo exercito, conhecimentos na materia: porque vossas censuras têm
mostrando desejo ardente de que o paiz seja

sido as mais injustas, vossas accusações têm recahido em
actos
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que, no meu modo de pensar, são dignos de todo o elogio actual, que, não sei porque, não continúa a gozar das
para o ministro que os practicou.»
Veja o senado como o Sr. general Coelho se

sympathias do nobre senador.
O SR. MIRANDA: – Eu o respeito muito.

exprime em seu relatorio a respeito dos soldados que,

O SR. D. MANUEL: – Fallo de sympathias.

tendo concluido o seu tempo de serviço, não se lhes tem

O SR. MIRANDA: – Eu as tenho.

podido dar as escusas, immediatamente depois de

O SR. D MANUEL: – Creio que as teve outr'ora, e a

concluido aquelle tempo. (Lê).

prova está nas injustas censuras que tem feito ao Sr.

«Não sendo possivel dar ás praças do exercito que ministro da guerra.
concluem o tempo obrigado por lei as escusas do serviço

Senhores, é deploravel a posição em que se

militar, immediatamente depois de concluido aquelle collocou o nobre senador por Matto Grosso; é por isso que
tempo, porque, não guardando proporção em cada anno, tem sido ouvido, permitta-se-me dizer com franqueza, tem
o limitado numero de alistados com o das praças sido ouvido com desprazer nesta casa pelos seus proprios
naquellas circumstancias, o cumprimento pontual de amigos; a prova é que, emquanto hontem o nobre senador
passar immediatamente a escusa daria, em resultado a quem me refiro censurava com a sua vehemencia do
infallivel, o desmantelamento do pessoal do exercito, a costume
necessidade de regular as baixas tornou-se indispensavel ministerio

o

regulamento
da

justiça

novamente

relativamente

expedido
ao

corpo

pelo
de

para evitar a desegualdade com que estas se davam; e permanentes, quando o nobre senador taxava de
para esse fim expediu o governo as instruções de 31 de inconstitucional uma disposição desse novo regulamento,
maio do anno proximo passado... E' com effeito penoso uma só voz não partiu daquelle lado para dizer-Ihe –
que o preceito da lei não possa ser litteralmente apoiado.
executado, e que por este modo se imponha a

O SR. MIRANDA: – Quem o está apoiando agora?

continuação de um onus tão pesado; além do tempo por

O SR. D. MANUEL: – Quando o nobre senador

eIla marcado; tanto mais que esta falta de pontualidade ergueu nesta casa sua voz para affirmar em tom magistral
(que não se póde evitar), constitue uma das causas que que a situação era deploravel, que não tinhamos exercito,
torna mais pronunciada a repugnancia ao serviço das que tudo estava desorganisado, consta-me que daquelle
armas por um tempo indefinido, e destróe em grande parte lado se mostrára grande descontentamento, e que alguns
a concurrencia de voluntarios; mas o governo tem tambem senadores amigos disseram que o discurso do honrado
o dever de não arriscar a segurança do paiz, constituindo- membro era muito inconveniente e perigoso. E, si os
o em estado indefeso sem falta do pessoal necessario.»

senadores que já foram ministros da guerra dessem a sua

Ora, pergunto, este mal, que por ora é necessario, approvação ao discurso do honrado membro por Matto
não se tem dado em todos os ministerios, ainda mesmo Grosso, sanccionavam as acres censuras que fez ao
naquelles á cuja frente estiveram os amigos do nobre governo por conservar o exercito no estado lamentavel em
senador? este mal não tem sido sentido, reconhecido e que elle o pintou. O honrado membro não se recordou de
confessado nos relatorios da repartição da guerra? este que tinham sido ministros da guerra o Sr. Manuel
mal póde-se evitar de chofre, senhores? Quereis que o Felizardo por espaço de cinco annos, e o Sr. marquez de
pessoal do exercito fique desmantelado, visto que o Caxias por quasi dois.
numero dos voluntarios e dos recrutados não é sufficiente

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Era a satyra mais

para preencher a força prescripta pela lei, e para dar violenta que se podia fazer aos officiaes do nosso exercito.
escusa ás praças do exercito immediatamente depois de
concluido o tempo do serviço militar?

O SR. D. MANUEL: – Diz bem o meu illustre amigo,
e não só aos officiaes, mas a todos os ministros da guerra

Como pois se quer fazer o governo responsavel, que se têm seguido desde a Independencia, porque o
porque se achava impossibilitado de cumprir a lei nesta nobre senador foi remontar-se nas suas reflexões aos
parte? Porque não fez o honrado membro por Matto- primeiros tempos de nossa emancipação politica.
Grosso eguaes censuras aos outros ministros da guerra,

Então exclamei comigo mesmo: «Não vejo remedio

que tambem não cumpriram a lei? Mas esses ministros a tão grande mal, sinão um unico.» E' a nomeação do
disseram nos seus relatorios e nas discussões o que se lê nobre senador para o cargo de ministro e secretario
no relatorio deste anno, e o que disse o Sr. ministro da d'estado

dos

negocios da guerra: emquanto essa

guerra na outra camara. Será portanto necessario meditar nomeação se não verificar, não teremos exercito; cujo
muito para responder ao discurso do honrado membro estado deploravel só poderá cessar, quando (para
neste topico?

felicidade do paiz) S. Ex. se dignar acceitar aquelle onus

Cuidemos, portanto, senhores, em examinar o tão pesado!
remedio ao mal que por ora é inevitavel; tractemos ao

Senhores, a questão das substituições ainda hoje

menos de diminuil-o quanto ser possa, e é isso justamente foi trazida á discussão, mas tambem teve de novo cabal
o que fez o governo nas instrucções de 31 de maio do resposta a accusação feita ao Sr. ministro da guerra, de
anno passado. Vamos dando aquellas escusas que o ter violado a lei no regulamento do 1º de maio ultimo.
serviço permittir, já que infelizmente não podemos de Admira que, depois do que disse hontem o nobre ministro
chofre dal-as todas; não podemos dizer ao soldado no dia da marinha, ainda o honrado membro por Matto-Grosso
em que acaba o seu tempo de serviço: «Recebei a vossa insistisse em uma censura tão infundada.
escusa.»

Não sei o que disse o nobre senador sobre a ultima

Si procedessemos desse modo, a consequencia parte do § 3º da proposta, que se exprime assim: (lendo)
seria o desmantelamento do pessoal do exercito e a falta «A quantia que exime o recrutado
de forças para mantermos o socego do interior e fazermonos respeitar pelo estrangeiro.
Guardou-se silencio a respeito de outros ministros
da guerra, e entretanto censura-se tão acremento ao
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do serviço continúa a ser a de 600$.» Parece que o nobre por 16 annos. Assim é que o nobre ministro da justiça,
senador se oppõe a isso...

tendo uma auctorisação amplissima, sem condição

O SR. MIRANDA: – Não, senhor.

alguma, para reformar o regulamento do corpo de

O SR. D. MANUEL: – Então concorda?

permanentes

O SR. MIRANDA: – Sim, senhor.

auctorisação, foi o seu antecessor quem a solicitou e

O SR. D. MANUEL: – Ainda bem!

obteve da assembléa geral) não fez mais do que cumprir

(note

se

que

elle

não

pediu

essa

Sobre a guerra nada mais disse o nobre senador; um dever, dando se pressa em apresentar um novo
sim, fez algumas observações a respeito dos soldados regulamento com aquellas alterações que a experiencia de
que estão em Matto-Grosso.

16 annos mostrou que se deviam fazer.

O SR. MIRANDA: – Isso não vale a pena...

Em 1842 ninguem vacillou em acreditar que o Sr.

O SR. D. MANUEL: – O nobre senador disse que Paulino José Soares de Souza, hoje visconde de Uruguay
não se tem seguido a linha de conducta que era e então ministro da justiça, estava auctorisado pela lei de
conveniente em relação á parte do exercito que alli se 1841 para fazer um regulamento para o corpo de
acha. Não sei o que se tem seguido, o que sei é que, permanentes como entendesse util aos interesses do paiz.
emquanto não vir refutado o que está no relatorio, peço Ora, esse regulamento passou incolume por espaço de
licença para acreditar mais no que disse o Sr. ministro da quasi 16 annos; ninguem disse que elle continha
guerra. No relatorio, á pagina 30, se diz o seguinte: «Com disposições illegaes e inconstitucionaes; apenas se
effeito, a practica antes seguida era de attender-se á observava que era de mister fazer-lhe algumas alterações.
antiguidade relativa entre as praças existentes em cada

Não entro agora na questão da legalidade das

ponto, e as novas instrucções (as de 31 de maio do anno auctorisações, porque não é occasião opportuna; tenho
passado) mandam agora attender á antiguidade relativa muitas vezes emittido minha opinião a este respeito, mas
das praças em geral estacionadas em todos os pontos do sou o primeiro a respeitar as decisões da assembléa geral.
Imperio.

A que proposito veiu esse trecho de um discurso do Sr.

Senhores, não posso prescindir de dar resposta ao ministro da fazenda? S. Ex. pensa expor a sua opinião
nobre senador pela provincia de Matto Grosso, que hoje entre a legalidade das auctorisações, mas acceitou o facto
voltou á uma discussão em que eu o suppunha consummado. S. Ex. vê que essa sua opinião não tem
completamente derrotado, o suppunha morto.

prevalecido na assembléa geral, pois que esta tem

O SR. MIRANDA: – Oh ! morto!

continuado a conceder auctorisações ao governo para

O SR. D. MANUEL: – Suppunha mesmo que não fazer reformas. Para que pois foi o honrado membro darhavia galvanismo possivel que o fizesse abrir bocca nesta se ao trabalho de nos ler a passagem do discurso a que
questão.

alludo? discurso proferido, quando o Sr. ministro da

O SR. MIRANDA: – Apezar de morto, combati fazenda estava na opposição, e combatia algumas
ainda hoje.

auctorisações por inconstitucionaes.

O SR. D. MANUEL: – Combateu de uma maneira
deploravel.
O SR. MIRANDA: – Mas resistí.

Foi mais uma occasião que o nobre senador quiz
aproveitar, mais uma occasião que procurou para fazer
pesar sua mão de ferro sobre a Sr. ministro da fazenda.

O SR. D. MANUEL: – Com effeito, depois que o

Senhores, o honrado membro por Matto-Grosso

nobre senador pela provincia do Amazonas tomou a si a não disse hoje nada de novo; repetiu o que havia dito
questão, e mostrou tão cabal conhecimento da materia, hontem, e que fóra completamente refutado pelo nobre
certamente nenhum outro tinha necessidade de entrar em senador pelo Amazonas, e depois por mim que tambem
liça com o honrado membro, porque o nobre senador pelo repeti tudo quanto havia dito o nobre senador pelo
Amazonas é daquelles que, quando fallam, é sempre com Amazonas, que na verdade mostrou que está senhor da
tanta reflexão, com tão acurado estudo, que os seus materia, e que não será impunemente que se ha de atacar
adversarios se acham embaraçados para responderem- um

regulamento

de

cujas

disposições

tem

cabal

lhe satisfactoriamente.
Ora, o nobre senador pela provincia de Matto-

conhecimento.
Mas, senhores, supponha o nobre senador por

Grosso ainda hoje nos quiz persuadir que tinha razão, Matto-Grosso que o nobre ministro da justiça não usava
quando affirmou na casa que o Sr. ministro da justiça da faculdade que fôra concedida ao governo para alterar o
havia calcado as leis aos pés, e até a propria constituição, regulamento de 1842; era uma auctorisação da qual o
em algumas disposições que inseriu no regulamento de 16 governo podia usar ou não usar: viria o nobre senador
de janeiro deste anno.

este anno accusar de inconstitucional a disposição do

Senhores, na casa ninguem disse que o nobre regulamento de 1842 que mandou escolher praças do
senador ignorava a existencia do regulamento do 1º de exercito

para

serem

empregadas

no

corpo

de

julho de 1842; o que eu disse do meu Iogar foi que o nobre permanentes? Diga-me, sim ou não?
senador não estava lembrado de algumas disposições a

O SR. MIRANDA: – Não, porque não tinha idéa

que se referiu o honrado membro pela provincia do dessa disposição.
Amazonas, e, sendo o regulamento tão extenso, não
admira que se não recordasse de tudo o que elle contém.
Senhores, não posso crêr que o nobre senador
pela provincia de Matto Grosso tenha hoje a pretenção de

O SR. D. MANUEL: – Ora! isso é resposta de cabo
de esquadra!
O SR. MIRANDA: – Então já não é de general?
O SR. D. MANUEL: – Não, seguramente. Ora,

accusar seus amigos os mais dedicados e intimos, quando senhores, já se vê que o nobre senador está embaraçado,
é certo que os actos delles acharam completo apoio na e por isso respondeu como o senado acaba de ouvir.
assembléa geral, e duraram
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Outra pergunta. A lei não facultou ao governo justos no exame das causas que têm concorrido para que
escolher do antigo regulamento as disposições que lhe o exercito ainda não esteja no estado em que todos
parecessem convenientes e que a practica tivesse desejamos vêl-o.
mostrado que eram bôas e conducentes ao fim que se tem

Mas, Sr. presidente, reconheçamos cheios de

em vista, e o governo podia ou não podia conservar esta prazer e de gloria que esse exercito, no estado tão
disposição de que se tracta? (apoiados.) Isto não teve deploravel que nos pintou o nobre senador, é aquelle que
resposta (apoiados.)

tem sabido conservar a ordem no interior; é aquelle que

O que fez o governo? Conservou tudo quanto sob o commando do nobre marquez de Caxias contribuiu
entendeu que havia de bom no regulamento de 1842, que para a quéda de um tyranno que tanto flagellava a nação
é o mesmo que dizer que o governo passou para o sobre a qual pesava o seu despotismo; de um tyranno que
regulamento de 16 de janeiro ultimo aquillo que a practica tanto incommodava o Imperio.
de 16 annos mostrou que devia ser conservado; alterou e

O SR. MIRANDA: – Apoiado.

modificou o que a practica mostrou que devia ser alterado

O SR. D. MANUEL: – Esse exercito, do qual o

e modificado. A lei disse ao governo: «A attribuição que nobre

marquez

de

Caxias

destacou

uma

divisão

pertence ao poder legislativo de alterar, modificar e commandada pelo illustre e bravo general barão de Portorevogar a lei existente, eu vol-a concedo; alterai, como Alegre, fez proezas em Montecaseros, e mereceu os
julgardes conveniente, o regulamento de 1º de julho de maiores elogios do estrangeiro pela sua optima disciplina,
1842.»

pela sua bravura e galhardia.
Senhores, si o governo podia conservar intacto

Senhores, perguntai ao nobre marquez de Caxias o

todo o regulamento de 1842, si podia conservar a maior que S. Ex. ouviu em paiz estrangeiro a respeito do nosso
parte de suas disposições, e alterar as outras, como não exercito; elle que diga qual foi a pergunta que a esse
podia reproduzir no novo regulamento a disposição que se respeito lhe fez um homem notavel, e vêde si era possivel
acoima de illegal? (Apoiados)

que um exercito, que practicou taes actos de disciplina, de

Senhores, eu estou repetindo apenas o que foi dito bravura e de humanidade, podia achar-se nesse estado
pelo nobre senador pela provincia do Amazonas...
O SR. FERREIRA PENNA: – Não apoiado.

deploravel a que está reduzido, no pensar do honrado
membro por Matto-Grosso.
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Deu provas de

O SR. D. MANUEL: – ...O honrado senador por

Matto-Grosso foi victoriosamente combatido na censura valor e de humanidade, porque soube respeitar o inimigo
que fez ao Sr. ministro da justiça por causa do depois de vencido.
O SR. D. MANUEL: – Sem um exercito disciplinado

regulamento de janeiro ultimo.

Invoco o proprio testimunho dos Srs. senadores não podia o nobre marquez de Caxias fazer o que fez, não
que se sentam naquellas cadeiras (apontando para o lado podia colher a honra que colheu em Montecaseros.

da opposição); elles que digam si achavam justiça nas

Senhores, evitemos as exagerações que não

censuras feitas pelo nobre senador por Matto-Grosso. E podem sinão prejudicar muito ao paiz. Unamo-nos para
note V. Ex., Sr. presidente, que essas censuras, como eu melhorar a sorte do exercito, e continuemos a empregar
já disse, vão recahir tanto sobre o governo que expediu os todos os esforços para que o paiz tenha um exercito digno
regulamentos de 1842 e 1858, como sobre a assembléa delle.
geral legislativa, que com o seu silencio sanccionou
disposições offensivas da constituição.

Senhores,

dois

elementos

principaes

são

necessarios á constituição de um bom exercito; um quadro

Prosiga o nobre senador no seu proposito de de bons officiaes para commandar; soldados devotados e
demorar a discussão da lei de fixação de forças sem bem disciplinados sabendo obedecer. Para os primeiros
nenhum interesse publico. Que medidas tem apresentado temos a lei de promoções; para os segundos falta-nos
o nobre senador? Nenhuma. Toda a sua longa discussão uma lei de recrutamento.
tem sido para censurar, mas não para offerecer medidas

Mas, senhores, quem ignora as difficuldades de

importantes com o fim de collocar o exercito no estado que uma boa lei de recrutamento?
elle deseja.

A França fez sua lei de recrutamento em 1832; pois

Si o nobre senador queria mostrar o seu interesse bem, todos os annos era ella censurada em ambas as
e zelo por uma classe tão respeitavel, uma classe que em casas do parlamento; militares e legistas se uniam para
todos os tempos tem tido provas de estima e de melhoral-a

e,

todavia,

as

difficuldades

surgiam

consideração dos poderes do Estado, porque nós todos continuamente. Ora, si isso aconteceu em França, como
temos procurado suavisar os males inherentes á profissão não acontecerá em nosso paiz? No meu modo de pensar,
do soldado; si o nobre senador, digo, quer melhorar o uma boa lei de recrutamento é em nosso paiz um dos
estado do exercito, porque a par dessas acres censuras actos mais difficeis que têm de partir da assembléa geral.
não

offereceu

medidas

conducentes

a

esse

melhoramento? Porque não mostrou que tem estudado

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. D. MANUEL: – Isto porém não quer dizer

mais do que todos os ministros da guerra que tem tido o que desanimemos.
Brasil desde a nossa Independencia, os quaes têm

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado.

deixado o exercito em abandono, ou antes no estado

O SR. D. MANUEL: – Cumpre que perseveremos,

deploravel de que S. Ex. fez tão triste descripção?

porque mais tarde ou mais cedo poderemos conseguir o

Senhores, é possivel que da parte de tantos varões resultado que temos em vista.
distinctos que têm occupado a pasta da guerra tenha

Entendo que o governo, disposto como está a

havido tanta inepcia, tanta incuria sobre um objecto da tractar seriamente deste objecto, cuja iniciativa pertence
maior importancia? E' possivel que o governo não olhasse
com séria attenção para uma classe tão carregada de
onus, tão exposta aos perigos, benemerita? Não é
possivel. Sejamos mais
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á camara temporaria, depois de maduro exame e acurado

SESSÃO DE 18 DE AGOSTO.

estudo, depois da discussão luminosa e esclarecida que
de certo ha de haver em ambas as camaras, poderia

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO

conseguir uma boa lei de recrutamento que, afastando os

CAVALCANTI DE LACERDA.

abusos que se practicam no recrutamento, dando

Summario. – Expediente. – Rectificação, em que

garantias aos que quizerem alistar-se nas fileiras do

exercito, conseguiria com mais facilidade e menos vexame tomaram parte os Srs. Silveira da Motta e D. Manuel. –
attrahir homens para o serviço das armas. Já não é Requerimento de urgencia sobre o projecto relativo as
possivel fazer cousa alguma este anno; mas aproveitemos moedas de cobre e de prata. Discurso do Sr. visconde de
o intervallo que decorre até maio para examinar os Jequitinhonha. Rejeição. – Outra rectificação feita pelo Sr.
projectos que foram offerecidos na outra camara, e no Miranda. – Primeira parte da ordem do dia. – Carvão de
anno seguinte dotar o paiz de uma das leis que elle mais pedra. Discurso do Sr. visconde de Jequitinhonha. –

Segunda parte da ordem do dia. – Fixação das forças de

instantemente reclama.

Sr. presidente, a hora está dada. Creio que tenho terra. Discursos dos Srs. visconde de Jequitinhonha,
respondido ao que disse o nobre senador pela provincia ministro da guerra interino e Miranda.
de Matto-Grosso. Não pense S. Ex. que na vehemencia
com que ás vezes me exprimo tenha por fim romper

A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre

antigas amizades. Assim como me esqueço de certas a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.
expressões de que o nobre senador se tem servido para

Lida a acta da anterior, é approvada.

comigo, tambem me parece que S. Ex. deve pagar-me na
EXPEDIENTE.

mesma moeda, olvidando-se de alguns termos que talvez
parecessem molestal-o.

O Sr. 1.º Secretario lê um officio da presidencia das

Hei de votar pela proposta, e contra as emendas.

Não havendo mais quem tivesse a palavra, fica provincias do Pará, remettendo dois exemplares das
adiada a discussão por não haver casa para se votar; e, collecções

das

leis

promulgadas

pela

respectiva

retirando-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades assembléa provincial na sessão extraordinaria deste anno.
com que fôra recebido, o Sr. presidente dá para ordem do – A' commissão de assembléas provinciaes.
dia da seguinte sessão 1ª e 2ª discussão das proposições

Fica depositada sobre a mesa a redacção da

da camara dos deputados; 1ª, auctorisando o governo proposição do senado, approvando a pensão concedida á
para conceder um anno de licença com todos os seus D. Maria Secunda Fernandes.
vencimentos ao conselheiro Antonio de Cerqueira Lima;

Compareceram no decurso da sessão mais onze

2ª, concedendo duas loterias em beneficio da construcção Srs. senadores.
da casa de caridade da cidade do Serro; 3ª, declarando
RECTIFICAÇÃO.

que as loterias concedidas pela assembléa provincial de
Pernambuco aos religiosos Carmelitas do convento do
Recife estão comprehendidas na disposição do art. 12 da
lei de 6 de novembro de 1850; 4ª, auctorisando o governo a
para

proporcionar

á

companhia

de

commercio

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, pedi
palavra

para

fazer

uma

pequena

rectificação

e relativamente a um aparte que vem no discurso do nobre

navegação do Mucury os meios de obter por emprestimo senador pelo Rio Grande do Norte.
O SR. D. MANUEL: – Onde é?

um capital addicional nunca maior de 1,200:000$.
3ª discussão das proposições da mesma camara:

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não tenha pressa

1ª, auctorisando o governo para conceder um anno de que lá vai.
licença

com

todos

os

seus

vencimentos

aos

desembargadores José Candido de Pontes Visgueiro e

O SR. D. MANUEL: – Eu apenas pergunto onde é.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vou dizer. Vem

André Bastos de Oliveira; 2ª, concedendo duas loterias logo no principio do discurso do nobre senador um aparte
para as obras da matriz da cidade de Ubatuba; 3ª, attribuido a mim, mas que eu não dei...
concedendo duas loterias para a conclusão do hospital da

O SR. D. MANUEL: – Póde ser.

Misericordia da cidade de Jacarahy; 4ª, concedendo duas

O SR. PRESIDENTE: – Deixe o orador fallar. Sr. D.

loterias para a conclusão da egreja matriz da villa de S. Manuel!
Francisco de Borja; e 5ª, concedendo duas loterias para a

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A exaltação do

conclusão da egreja do Senhor dos Passos, da cidade de nobre senador dá em resultado querer apanhar moscas no
S. Leopoldo.

tarde.

ar. (Riso.)

E as outras materias já designadas.

O SR. D. MANUEL: – Isso é o seu officio.

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos da

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – No discurso do
nobre senador pela provincia do Rio Grande do Norte,
publicado no Diario do Rio de hoje, vem o seguinte
(lendo):
«Note V. Ex., Sr. presidente, que o Sr. ministro da
guerra, tractando do recrutamento, expendeu idéas geraes
sobre a materia.»
«O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Seus dogmas.»
O SR. D. MANUEL: – Foi o Sr. Miranda.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu duvido que o
Sr. Miranda dissesse tal cousa.
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O SR. D. MANUEL: – Assevero que disse.

V. Ex. Vou portanto, como disse, cohibir-me de dar

O SR. MIRANDA: – Não disse.

apartes, principalmente ao nobre senador pela provincia

O SR. D. MANUEL: – Disse.

do Rio Grande do Norte; porque, creia o nobre senador,

O SR. MIRANDA: – Não disse. Tambem ha outro doeu-me que V. Ex., illustrado como é, corrigindo o seu
aparte que não dei.

discurso, visse uma asneira...

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não se póde

O SR. D. MANUEL: – Não vi asneira.

attribuir a um senador uma asneira.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e a deixasse

O SR. MIRANDA: – E' verdade; sem connexão passar, para depois deleitar-se vendo uma cousa destas.
nenhuma.

O SR. MIRANDA: – Para agora attribuir a mim.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Chamar-se

O SR. D. MANUEL: – Quem escreveu foram os

dogmas idéas geraes sobre recrutamento! Isto não se Srs. tachygraphos.
póde deixar passar.

O

O SR. D. MANUEL: – Peço a palavra.

SR.

tachygraphos

SILVEIRA
têm

DA

toda

a

MOTTA:
desculpa;

–

Os

Srs.

(apoiados)

O SILVEIRA DA MOTTA: – Eu, quando faço principalmente quando ha apartes, é quasi impossivel
rectificações, é para que os Srs. tachygraphos corrijam tomarem todos regularmente...
alguma

cousa

que

lhes

podesse

escapar

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Tem

muito

naturalmente; não condemno a elles, mas rectifico, para toda a razão.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e é mais uma

que o publico não tenha necessidade de fazer raciocinios
para conhecer que isto não podia ser dito por nós.

razão por que eu vou ser mais parco em apartes, porque

Enfim, Sr. presidente, eu não disse tal cousa, e vem
acho impossivel que o Sr. Miranda dissesse.

brevemente

para

o

senado

materias

muito

importantes, em cujas discussões, si Deus me der mais

O SR. D. MANUEL: – Disse.

saúde do que tenho actualmente, pretendo tomar uma

O SR. MIRANDA: – Não disse.

parte vivissima.

O SR. D. MANUEL: – Disse.

Estou pois, como disse, resolvido a não dar mais

O SR. MIRANDA: – V. Ex. não falla mais verdade apartes, principalmente ao nobre senador pela provincia
do que eu.

do Rio Grande do Norte, apezar de que os meus apartes

O SR. D. MANUEL: – Fallo.

são sempre argumentação, são contestação de algum

O SR. MIRANDA: – E' um insulto!

facto ou negação de algum principio para não conceder as

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu concedo que os consequencias; não são apartes pessoaes.
Srs. tachygraphos, pela imperfeição da arte, podessem

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.

tomar uma cousa destas; mas que o nobre senador queira visconde de Jequitinhonha.
sustentar que o Sr. Miranda disse similhante cousa!

O SR. D. MANUEL: – Eu pedi a palavra para uma

O SR. MIRANDA: – Póde attribuir-se á falta de rectificação.
alguns dos Srs. tachygraphos; mas o nobre senador

O SR. PRESIDENTE: – Mas em primeiro logar

sustenta que eu disse, e que falla mais verdade do que eu, pediu o Sr. visconde de Jequitinhonha.
quando se póde achar uma origem que explique tudo sem
comprometter a verdade de ninguem.
O SR. PRESIDENTE: – Isso é um discurso, Sr.
senador!
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas, Sr.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu
entendo que devo fallar depois do Sr. D. Manuel.
O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor; si não quer
fallar agora, é ceder da palavra.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Pois

presidente, este emprestimo de apartes a alguns membros cedo para o Sr. D. Manuel fallar primeiro.
da casa, que ás vezes por interesse da argumentação

O SR. PRESIDENTE: – Então tem a palavra o Sr.

interrompem o orador, tem-me advertido, tem-me servido D. Manuel; mas peço-lhe que se limite á rectificação.
de lição para não dar mais apartes...

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, eu achei esse

O SR. D. MANUEL: – Eu vou dando sempre.

aparte no meu discurso; e appello para o Sr. tachygrapho,

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...principalmente ao elle que diga si não o escreveu. Mas devo declarar ao
nobre senador pela provincia do Rio Grande do Norte. Por senado que o nobre senador por Goyaz tem razão; não foi
isso, Sr. presidente, V. Ex. ha de observar que d’ora em elle que deu o aparte, foi o Sr. Miranda.
diante a rigorosa disciplina da casa ha de ir tendo menos

Tractava-se justamente do trecho do relatorio do

occasião de me ser applicada, porque eu já estou Sr. ministro da guerra relativo ao recrutamento, e dizia eu
inclinado a não dar apartes...
O SR. D. MANUEL: – Eu não.

que o nobre ministro tinha aproveitado o ensejo para expôr
as suas idéas a respeito da materia, quando disse o nobre

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e V. Ex. creio que senador por Matto Grosso: «Seus dogmas»; quer dizer, as
está se alegrando com esta minha resolução...
O SR. D. MANUEL: – Mas não com o longo
discurso que V. Ex. está fazendo.

doutrinas de que o nobre ministro estava convencido.
Senhores, aqui não ha herezia ou erro; isto é muito
ordinario. Nós dizemos vulgarmente: «Fulano fallou em

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...porém estimo tom dogmatico; parece que suas doutrinas são dogmas,
muito que apparecesse uma lição destas para me etc.» E' uma maneira muito trivial de exprimir-se. Como já
aperfeiçoar ao ponto de não merecer mais advertencias de disse, o aparte não é
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do Sr. Silveira da Motta; mas eu o deixei ficar assim muito poucos dias, porque o ministerio já apresentou na
porque não tenho o direito de corrigir os apartes que camara dos Srs. deputados uma resolução para que vigore
encontro em meus discursos. Porém não se venha allegar no exercicio proximo futuro o orçamento vigente; ora, si o
que o aparte não foi dado, e nem se diga que se falla mais ministerio tivesse tenção de prorogar a sessão, si julgasse
verdade do que eu; porque somos dois que ouvimos, eu e possivel obter lei de orçamento, não proporia similhante
o Sr. tachygrapho, a quem tomo por testimunha.

resolução.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Basta o nobre
senador por Matto Grosso dizer que não.

Além disto ha um outro facto que prova o que
acabo de dizer, e vem a ser que, tendo-se proposto

O SR. D. MANUEL: – Então basta dizer eu que sim naquella camara o adiamento da discussão da lei do
– para se crido; mas, além disso tenho a meu favor o orçamento, e querendo o seu auctor depois retiral-o, não
testimunho do Sr. tachygrapho.

consentiu a camara, e passou por extraordinaria maioria. A

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. maioria não é sinão o governo, o governo não é sinão a
visconde de Jequitinhonha.

maioria; portanto o governo quiz que a lei do orçamento
não continuasse a ser discutida, logo é de crer que o

CIRCULAÇÃO MONETARIA.

governo não ha de prorogar a sessão.
Ora, não se prorogando a sessão, nós devemos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. tractar daquellas questões que fôrem mais urgentes e mais
é muito generoso para comigo; eu agradeço muito a V. importantes para o desenvolvimento, principalmente da
Ex., porque na verdade quasi que eu não tinha mais direito prosperidade do nosso commercio e da nossa industria.
de fallar; vou fazer um requerimento e o justificarei em Assim, quanto ao projecto do nobre senador por
muito poucas palavras.

Pernambuco, eu não posso fazer mais do que lembrar ao

V. Ex. sabe como está adiantada a nossa sessão; senado a sua importancia; e a nobre commissão, que me
hoje são 18 do mez, e tirando os domingos, não teremos está ouvindo, dará o apreço que ella julgar em sua
mais do que 12 dias de sessão. Ha na casa negocios sabedoria que deve dar ás observações que hei feito.
importantissimos

de

que

depende

absolutamente

o

Mas, Sr. presidente, ha na casa objectos que não

progresso da nossa riqueza publica, de nosso commercio estão presos nas commissões e que é urgente que sejam
de nossa industria; questões que se têm agitado nas duas dados para a ordem do dia; e lembrarei a V. Ex. o projecto
camaras e que não tem sido decididas nem por uma nem do nobre ministro da fazenda relativamente ao valor da
por outra com uma resolução. Digo, pois, que nada ha moeda de prata. Este projecto, segundo disse o nobre
mais importante do que chamar a attenção do senado para ministro

da

fazenda,

é

tambem

de

importancia

estes objectos, e principiarei por um, que vem a ser o que extraordinaria: ha de ficar este negocio para o anno? Si
está a cargo da illustrada commissão de fazenda.

elle é util e grave, é indispensavel que seja tomado em

V. Ex. ha de se recordar que o nobre senador pela consideração este anno, embora se me objecte que
provincia de Pernambuco offereceu á consideração do qualquer resolução que a este respeito se tome no senado,
senado um projecto de summa gravidade, nada menos não poderá ser tomada tambem na outra camara;
importa do que a revogação de uma parte da lei de 1853 cumpramos nós a nossa obrigação e deixemos que a
que creou o banco do Brasil; projecto que refórma alguns camara dos Srs. deputados faça aquillo que poder fazer,
artigos importantissimos do contracto feito entre o banco reconhecido, como é por todos, que não mingua
do Brasil e os seus accionistas, e que de mais a mais ha patriotismo aos representantes temporarios da nação.
de ter uma influencia extraordinaria no nosso meio

Assim, Sr. presidente, eu proponho urgencia

circulante, que, como V. Ex. sabe, não se acha nas (porque sei os apertos em que V. Ex. se vê), proponho
melhores condições.

urgencia para o projecto que tracta de dar novo valor á

Si pois o nobre senador por Pernambuco tem por moeda de prata.
fim melhorar o estado do nosso meio circulante, é porque

Discutido e

resolvido

este objecto, lembrarei

S. Ex. reconhece que elle não está nas melhores tambem quanto é importante terminar-se a discussão da lei
condições; e, como esta medida é de alta importancia, já de reforma judiciaria. Esta lei não póde ficar assim; é
vê V. Ex. quanto é indispensavel que entremos no exame preciso que o nobre ministro da justiça, attendendo á
desta questão; a espada de Damocles sobre ella não póde época em que nos achamos, ás difficuldades da discussão
deixar de trazer gravissimos inconvenientes ao nosso e á gravidade do objecto, decida si este anno não se póde
estado commercial e industrial.

fazer a reforma judiciaria, isto é, si não se póde terminar

Foi este projecto remettido á illustrada commissão esta questão; ou então é preciso que continuemos com
de fazenda; eu, tão certo como estou do acrisolado ella, para que sobre os hombros do senado não recaia de
patriotismo da illustrada commissão, não posso dirigir-me a fórma alguma a responsabilidade de não ter ultimado este
ella pedindo que a considere objecto urgente, porque estou anno esta discussão.
convencido que ella melhor do que eu conhece a urgencia

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado.

do objecto. Então o que é que eu hei de fazer? Lembrar o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Desejo

senado e a illustrada commissão? Seria isso da nossa lançar fóra de mim similhante responsabilidade. O nobre
competencia?

ministro da justiça que declare si ainda crê que é possivel

O que é verdade, senhores, é que estamos, como terminar-se esta discussão, porque então far-se-ha; eu não
já disse, no dia 18 de agosto, que no dia 3 de setembro se quero que o governo fique, encerradas as camaras,
deve encerrar a sessão, que não é provavel que haja desarmado em um objecto tão vital, como é a reforma
prorogação, e, si houver, ha de ser de

judiciaria.
Agora, si o nobre ministro julgar que não é possivel,
então explica se o procedimento de S. Ex.
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O SR. PRESIDENTE: – Eu não tenho podido dar

nobre ministro póde justificar o seu procedimento com mais objectos para a ordem do dia, porque aquelles que
razões de Estado, de utilidade publica, etc., entretanto que são dados encontram uma difficuldade immensa para
nós

os

senadores

não

podemos

satisfactoriamente passarem.

justificar o nosso procedimento, uma vez que não

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não duvido isso;

insistamos na necessidade de se julgar urgente esta porém as materias, ou sejam faceis ou difficeis, dão-se
discussão. E digo isto, Sr. presidente, e direi sempre, para

discussão,

segundo

a

sua

maior

ou

menor

porque pertenço a um lado que se tem constantemente importancia. Si acaso as materias que o senado tem
chamado atrapalhador; é preciso portando que eu da discutido têm levado muito tempo, essa responsabilidade
minha parte trabalhe o mais que fôr possivel para lançar pertence ao senado e não a V. Ex.
fóra de mim o epitheto e a responsabilidade; podem o

Portanto, Sr. presidente, me parece que, si o

nobre ministro e seus amigos ficar certos que hei de senado tiver de dar um voto de preferencia, não deverá ser
empregar todos os meios que puder para tirar de mim a para o projecto do cobre, deverá ser para o projecto das
responsabilidade de querer demorar as discussões ou hypothecas. Sou o primeiro a reconhecer que o tempo que
embaraçar a votação daquellas medidas que o ministerio nos resta é muito pouco, não chega para discutir uma
entender em sua sabedoria que são importantes e materia tão importante como essa; mas ao menos si o
urgentes.

senado encetasse a discussão, comquanto não podesse

Portanto, Sr. presidente, eu proponho urgencia para adoptar o projecto todo, podia ao menos adoptar algumas
ser discutido o projecto do Sr. ministro da fazenda idéas que favorecessem a organisação de algumas
relativamente ao novo valor da moeda de prata.

instituições de credito agricola; estou certo que o senado

O SR. PRESIDENTE: – Então é necessario mandar faria algum serviço, entretanto que o projecto para que se
o seu requerimento.

pede urgencia, isto é, o projecto de cobre ou de prata não

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Vou tem alcance algum. Si fôsse, como disse o nobre senador
mandar já.

pela provincia de Pernambuco, um projecto de ouro, bem;

O SR. PRESIDENTE: – Mas o projecto não póde mas este projectinho com que o nobre ministro da fazenda
ser dado para a ordem do dia, sem que esteja presente o exhauriu a sua facundia reformadora do nosso meio
Sr. ministro da fazenda, e elle está occupado na camara circulante, é de uma utilidade muito secundaria, quando
dos Srs. deputados com a discussão do orçamento.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Vou

não seja mesmo pernicioso ao paiz.
Por isso me parece que as razões apresentadas

redigir o requerimento de maneira que salve esse pelo nobre senador pela Bahia para apoiar a sua urgencia,
inconveniente.

serviriam si acaso S. Ex. tivesse pedido a urgencia do

E' apoiado e entra em discussão o seguinte projecto do nobre senador por Pernambuco; porque a
requerimento do Sr. visconde de Jequitinhonha:

organisação do banco do Brasil, entrelaçada como está

«Requeiro urgencia para se discutir, logo que o Sr. com o papel do governo, póde trazer em resultado algum
ministro da fazenda compareça no senado, o projecto por beneficio ao estado da circulação; e nem sei mesmo como
elle proposto este anno sobre o valor da moeda de prata. – o nobre ministro da fazenda, no meio de tantas

Visconde de Jequitinhonha.»

necessidades

publicas

palpitantes,

vem

ao

corpo

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, eu legislativo apresentar unicamente um projecto desta
não desconheço a procedencia de algumas razões que o natureza.
nobre auctor do requerimento apresentou; sou o primeiro a

Eis, Sr. presidente, as razões por que eu contrario a

acompanhal-o nas considerações que fez em favor da urgencia do nobre senador pela Bahia; e, si acaso ella
urgencia

que

pede.

Mas,

como

o

nobre

senador passar, proporei outra urgencia para que se discuta de

apresentou como objectos urgentes o projecto que tracta preferencia em todos os intervallos da discussão da lei do
de dar novo valor á moeda de prata e o da reforma orçamento (si é que tivermos lei do orçamento); para que

judiciaria...

aproveitemos todos os pequenos intervallos que tivermos

O SR. PRESIDENTE: – Mas o que está em dessa discussão para começarmos a discutir a reforma
discussão agora é o objecto do requerimento.

hypotecaria. E isto, Sr. presidente, póde dar um grande

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor. Referi- beneficio, e é que, ainda quando a discussão não se
me á urgencia destas materias para dizer que, a querer o conclua, podemos ouvir do governo quaes são as suas
senado votar uma urgencia, não devia ella ser para a idéas reformadoras em materia hypothecaria, podemos
materia proposta, e sim para outra que eu julgo muito mais preparar para o anno que vem algum trabalho de harmonia
urgente, e é a reforma hypothecaria.

com as idéas recommendadas no discurso da corôa.

Esta materia foi especialmente recommendada no

Encerrada a discussão, procede-se á votação, e é

discurso da corôa, é uma das necessidades mais rejeitado o requerimento do Sr. visconde de Jequitinhonha.
reclamadas pela lavoura, e entretanto esta sem protecção
alguma do ministerio! Toda a protecção é para uma cousa

RECTIFICAÇÃO.

chamada praça do commercio, mas para a lavoura não se
olha; e até parece que o ministerio pediu a V. Ex. que não

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Miranda tinha pedido

désse a reforma hypothecaria para a ordem do dia; porque a palavra para uma retificação?
eu entendo que V. Ex., fazendo uma selecção de materias,

O SR. MIRANDA: – Sim, senhor.

com o criterio que o caracterisa não teria posto de parte a

O SR. PRESIDENTE: – Então, tem a palavra.

reforma

O SR. MIRANDA: – No discurso do nobre senador

hypothecaria,

manifestado esse desejo.

sem

que

o

governo

tivesse

pela provincia do Rio Grande do Norte, publicado
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hoje, vem um aparte que me é attribuido, mas que não dei.

A ordem do dia de hoje é:

Dizia o nobre senador: «Tenho inveja de não ter redigido

«1ª e 2ª discussão das proposições da camara dos

este periodo, e parece-me poder affirmar que tambem o deputados: 1ª, auctorisando o governo para conceder um
Sr. Miranda desejava ter escripto as expressões que ha anno de licença com todos os seus vencimentos ao
pouco li: – O Sr. Miranda (rindo-se.) Fica maniaco.»

conselheiro Antonio de Cerqueira Lima; 2ª, concedendo

Eu não dei similhante aparte, embora tivesse dito duas loterias em beneficio da construcção da casa de
em outra occasião que, si o nobre senador continuasse a caridade de Serro; 3ª, declarando que as loterias
embirrar com o meu nome, ficaria maniaco. Assim como concedidas pela assembléa provincial de Pernambuco aos
confesso que dei este segundo aparte, tambem podia religiosos

carmelitas

do

convento

do

Recife

estão

confessar que havia dado o primeiro, mas não o dei e por comprehendidas na disposição do art. 12 da lei de 6 de
isso protesto contra elle.

novembro de 1850; 4ª, auctorisando o governo para

Quanto ao aparte que fez hoje objecto da proporcionar á companhia de commercio e navegação do
reclamação do nobre senador por Goyaz, devo dizer que Mucury os meios de obter por emprestimo um capital
tambem não o dei, mas que me é indifferente o se me addicional nunca maior de 1,200 contos de réis.
attribuir ou não, porque não me compromette. E, como

«3ª discussão dos projectos da mesma camara: 1º,

está hoje em questão qual de nós falla mais verdade a auctorisando o governo para conceder um anno de licença
similhante respeito, si eu, si o nobre senador pelo Rio com todos os seus vencimentos aos desembargadores
Grande do Norte, farei uma simples observação á face da José Candido de Pontes Visgueiro e André Bastos de
qual me parece que o nobre senador não poderá deixar de Oliveira; 2º, concedendo duas loterias para as obras da
me fazer justiça.

matriz da cidade de Ubatuba; 3º, concedendo duas loterias

S. Ex. disse que me ouviu dar o aparte e invocou o para a construcção do hospital da cidade de Jacarahy; 4º,
testimunho do Sr. tachygrapho, que tambem o ouvira. Ora, concedendo duas loterias para a conclusão da egreja
assim como o Sr. tachygrapho se enganou (segundo a matriz da villa de S. Francisco de Borja; e 5º, concedendo
opinião do nobre senador) attribuindo esse aparte ao nobre duas loterias para a conclusão da egreja do Senhor dos
senador por Goyaz, e não a mim, tambem se podia ter Passos da cidade de S. Leopoldo.
enganado no tomar o aparte.
Si houve um lapso do Sr. tachygrapho em tomar o

«E o resto das materias já designadas.»
Ora, não sei qual foi o resto das materias já

aparte do nobre senador, que, corrigindo o seu discurso, designadas, porque para isso seria preciso lêr todas as
deixou attribuir ao nobre senador por Goyaz um aparte que ordens do dia anteriores; mas o que é verdade é que na
conhecia não ser delle, como não poderão estar em erro, que acabo de lêr não vem a proposição de que se tracta.
quando hoje assevera que não foi aquelle senador mas eu Houve porconsequencia engano da parte da folha official;
que dei o aparte? Portanto não vejo razão nenhuma para o e é de lamentar que esse engano se désse, porque nesta
nobre senador pela provincia do Rio Grande do Norte dizer quadra fatidica a ordem do dia deve ser publicada com
que falla mais verdade do que eu, quando hoje se quer muita clareza, como é rigoroso dever do emprezario da
attribuir a mim aquillo que já se attribuira a outro.

publicação.
O SR. PRESIDENTE: – Esta proposição já estava

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

na ordem do dia, e ficou adiada para se passar á
discussão da proposta do poder executivo que fixa as

CARVÃO DE PEDRA.

forças de terra.
O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

Continúa a discussão, adiada na sessão de 14 Perdoe-me V. Ex., não me refiro a V. Ex.; o que digo é que
deste mez, do art. 1º da proposição da outra camara, na ordem do dia publicada não se acha incluida esta
approvando as condições com que foi concedido o proposição sobre a exploração do carvão de pedra.
privilegio de lavrar minas de carvão de pedra, e explorar

O SR. PRESIDENTE: – Mas faz parte da ordem do

outras na provincia de S. Pedro, com as emendas da dia.
commissão de emprezas privilegiadas, e com a do Sr.
Cansansão de Sinimbú, apoiada na dita sessão.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não
discuto com V. Ex.; refiro-me á folha official; tenho o direito

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. de exigir que a mesa faça com que essa folha publique a
presidente, antes de entrar na discussão do projecto, peço ordem do dia de modo que não nos induza em erro; quero
a V. Ex. faça com que o jornal da casa publique a ordem que haja muita clareza relativamente á designação das
do dia convenientemente, para que saibamos quaes as materias da ordem do dia.
materias que devemos discutir, e em que ordem devem ser

Entrando, porém, na discussão do objecto, V. Ex.

ellas discutidas, porque, pelo que nella leio, vejo que agora sabe que não sou adverso de maneira alguma ao projecto;
devia entrar em discussão a proposição da camara dos faço votos para que não só esta como muitas outras
deputados auctorisando o governo para conceder um anno emprezas appareçam e dêm ao Brasil o primeiro motor de
de licença com todos os seus vencimentos ao digno toda a industria. Entendo que é melhor termos minas de
conselheiro Antonio de Cerqueira Lima; e entretanto V. Ex. carvão do que de ouro, tal é a importancia que ligo á
acaba de pôr em discussão a proposição que approva o exploração dessas minas. E' por isso que na outra sessão
contracto sobre a exploração das minas de carvão de pedi a palavra, não consentindo que se votasse então.
pedra no Rio Grande do Sul, materia de que não se faz

Eu julgo, Sr. presidente, que o governo não tem

menção na ordem do dia publicada, como passo a direito algum para exigir da companhia o pagamento da
demonstrar: (Lê.)

despesa que elle fez para chegar ao conhecimento de que
essas minas existiam, e que porconsequencia se podia
contractar a exploração dellas.
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Entendo que o governo é obrigado a explorar todos impostos á guarda nacional. Essa emenda, que havia

os pontos do Imperio, si isto fôsse possivel, afim de sido offerecida á consideração daquella camara com a
saber onde existem minas de ferro, de carvão, e acquiescencia do nobre ministro da guerra, e que
quaesquer outras, e dal-as por contracto para serem tambem tivera o voto do nobre ministro da marinha,
exploradas.

Esta

é

a

minha

opinião,

e

da

companhia

em foi afinal retirada á exigencia do governo, o qual

consequencia della não posso convir em que o pareceu ter entendido que não era muito conveniente
governo

queira

exigir

uma a discussão de similhante materia. Tracta-se neste

porcentagem na venda do carvão que elle lhe houver artigo

da

guarda

nacional

destacada,

e

porconseguinte nada mais proprio do que chamar

de comprar.

Isso, Sr. presidente, é verdadeiramente uma para a discussão a materia dessa emenda additiva

miseria; e para provar esta minha opinião, direi que a que foi adiada na camara dos Srs. deputados, seja
quantia ha de ser tão pequena, tão ridicula, que não qual fôr o desfecho da discussão.
valerá a pena que o governo venha dar conta ao

Si a idéa é conveniente e justa, si é conforme a

corpo legislativo desse beneficio; entretanto que se consideração que se deve á guarda nacional, a quem
estabelece um precedente que não é conforme nem não se deve obrigar a estar sujeita aos castigos da

com os interesses da industria, nem com a animação espada; não direi – chibata – porque a chibata está
que é preciso dar á essas companhias. Si neste caso o prescripta no exercito, não ha lei que a auctorise...
prejuizo da companhia é pequeno, em outro caso
póde ser grande.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

O SR. MIRANDA: – ...as ordens que possam

Tambem declaro, Sr. presidente, que o modo auctorisar o castigo da chibata, quer seja em relação

de fiscalizar esse inculcado beneficio não é o mais á guarda nacional, quer em relação á primeira linha,

facil; ha de dar occasião a duvidas, tanto pelo que diz são ordens arbitrarias, que constituem abuso, cuja
respeito aos agentes da companhia, como ainda pelo repressão deve correr por conta do governo ou das
que diz respeito ao governo; ha de haver entre um e auctoridades

militares;

portanto

me

servirei

da

outro questões de mais e de menos; ou ha de haver palavra espada.
uma relaxação tal que de nada valerá a condição
estabelecida no contracto.
Declaro

mais,

Sr.

presidente,

que

Mas, dizia eu, si o pensamento da emenda, a

que me refiro, é conveniente aos interesses da guarda

essa nacional, si a guarda nacional destacada deve ser

porcentagem póde ser completamente illudida. Tome dispensada dos castigos corporaes, então não ha

o senado em consideração o que vou dizer. Estou occasião mais opportuna para se discutir similhante
convencido de que o preço do carvão vendido aos materia, do que quando se tracta da disposição do
particulares ha de ter sempre o accrescimo do art. 5º da lei de forças de terra.
prejuizo que a companhia tem de soffrer pela
porcentagem paga ao governo.

Eu não sei ainda como me pronunciarei a

respeito da materia vertente, não declaro já ao

Entretanto, fez-se um grande alarde de se ter senado qual seja minha maneira de pensar a respeito

exigido da companhia 20%!

da abolição dos castigos corporaes applicados á

O nobre senador pela provincia das Alagôas guarda nacional.

apresentou

muito

judiciosamente

uma

emenda

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Pois eu sou

reduzindo a 10% essa porcentagem; mas o que desejo pela abolição.
é que não passem nem 10 nem 20%.

O SR. MIRANDA: – O nobre barão de Pindaré,

UMA VOZ: – Pague um premio.
que se acha agora á minha esquerda, acaba de
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – declarar que elle não apoia os castigos corporaes
Antes isso, V. Ex. tem toda a razão: é tal a applicados á guarda nacional; portanto já se vê que
descoberta, é tão vantajosa ao paiz esta exploração, como S. Ex. muita gente pensa no senado.
que decididamente merece um premio quem a fizer.

Já vê, V. Ex., Sr. presidente, que estou longe de

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Apoiado.

O SR. MIRANDA: – Aqui está o Sr. Dias de

combater a resolução, desejo que ella passe em Carvalho que é da mesma opinião. Parece, pois, que
tempo de poder ainda voltar para a camara dos Srs. haverá no senado uma grande maioria a favor da
deputados. E' pena que tenha havido necessidade de abolição de similhantes castigos applicados á guarda

emendas, porque eu queria que ella subisse logo nacional. Si assim é, porque não discutiremos esta

daqui para a sancção.

materia importantissima, hoje que se tracta da

Vou pois pedir que o senado supprima toda a guarda nacional destacada?

porcentagem. Senhores, o nosso fisco parece que não

O SR. FERREIRA PENNA: – Ha um projecto

prodiga e inconvenientemente. Si V. Ex. dá licença,

O SR. MIRANDA: – Esse projecto que os

tem outro fim sinão amuar dinheiro para o dispender que tracta especialmente desse assumpto.
mando a emenda.

Lê-se e apoia-se a seguinte emenda:

amigos de V. Ex., depois de o terem considerado

como artigo additivo á lei de forças, o fizeram

«Supprima-se a condição 3ª – Visconde de separar, não sei por que principio, está aqui, vou
Jequitinhonha.»

offerecel-o como emenda. Pois que anteriormente o

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Peço a ministerio o quiz na outra camara, desejando que
palavra.

passasse como disposição da lei de forças, eu

adiada.

senhores o querem ou não adoptar como emenda á

O SR. PRESIDENTE: – Esta discussão fica tambem quero que se discuta, afim de ver si os
esta lei.
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.
FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

Entra em discussão o art. 5º.

O SR. MIRANDA: – Na camara dos Srs.
deputados apresentou-se uma emenda sobre os
castigos corporaes

Não me comprometto todavia perante o senado

dizendo qual é minha opinião; offereço a emenda e
na respectiva discussão, em que de certo tomará
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parte o nobre senador pelo Amazonas, e tambem o

O facto depôe altamente contra a civilisação da

Sr. barão de Pindaré, pois já se declaram a favor da villa de Silves; só um despotismo sem limites poderia

idéa terei a satisfação de expor ao senado a minha auctorisar um similhante excesso; e, visto que se

tracta dos castigos applicados á guarda nacional, não

maneira de ver estas cousas.

Não sei si poderei remetter já á mesa a minha posso deixar de pedir esclarecimentos acerca desse

emenda; não sei si V. Ex. a considera como emenda facto, afim de que de alguma sorte acalme essa
ao artigo que está em discussão, ou como artigo irritação que se póde ter levantado, quer em Silves,
additivo para ser discutido depois da approvação de quer no Amazonas, quer em qualquer outro ponto
todo o projecto.

onde haja guardas nacionaes que se prezem. Não

é regular.

fazendo constar ou que o facto não se deu, ou que o

O SR. PRESIDENTE: – Entendo que isso não posso deixar de concorrer para acalmar essa irritação,
O SR. MIRANDA: – Como? V. Ex. póde governo já tomou todas as providencias para fazer

recusar-me

o

direito

de

apresentar

qualquer como emenda a este projecto?

idéa punir os auctores de um attentado tão digno de

uma

repressão. Espero que V. Ex., Sr. ministro, se dignará

O SR. PRESIDENTE: – Entendo que não é dar-me as informações que peço.

regular que o nobre senador apresente como emenda
um projecto da camara dos deputados.

Sr. presidente, antes de dizer alguma cousa

sobre a guarda nacional destacada, quero prevenir

O SR. MIRANDA: – Que redacção quer V. Ex. uma objecção ou uma observação com que talvez

então que eu dê, si me não póde negar a satisfação, o queiram daqui a momentos responder á minha
prazer de apresentar como additivo a esta proposta maneira de argumentar sobre este assumpto.
um projecto da camara dos Srs. deputados? V. Ex.

Entende-se que eu quero fazer responsavel o

quer que dê outra redacção?

governo por todas as medidas que pede, por todas as

fôsse mesmo projecto.

mesmas

O SR. PRESIDENTE: – Desejáva que não providencias pelas quaes elle clama, embora sejam as
providencias

sanccionadas

em

leis

O SR. MIRANDA: – Esse é o modo de pensar anteriores, e sanccionadas com a mesma redacção. E’

de V. Ex.; o meu é outro; e não posso ser privado de verdade que essas doutrinas todas foram então
apresentar emendas.
discutidas e sanccionadas nessas leis anteriores; mas,
O SR. PRESIDENTE (depois de lêr a pelo facto de eu não as haver discutido, não se segue
emenda): – Agora noto que o Sr. senador riscou as que lhes houvesse dado toda a minha acquiescencia.
palavras

–

a

assembléa

geral

resolve

–

e

as

Hoje porém as quero discutir; quero considerar
assignaturas, datou de hoje e assignou seu nome: essas doutrinas essas disposições em si, pela
neste caso não tenho duvida alguma em acceitar influencia mais ou menos malevola que possam ellas
como emenda.
exercer sobre a sorte do exercito; e então, hoje que

O SR. MIRANDA: – Está pois com todas as entendo que devo interessar-me em similhante
vestes. Si V. Ex. quer que seja discutido como artigo discussão, seja-me permittido dizer a maneira por
additivo...
que as aprecio. Si até agora eu não tenho achado
O SR. PRESIDENTE: – E' melhor.

occasião ou coveniencia de protestar contra ellas, não
O SR. MIRANDA: – Então em occasião posso deixar de dizer hoje que ellas não são as mais
competente V. Ex. se dignará sujeital-o a convenientes, afim de podermos obter o numero de
apoiamento.

O SR. PRESIDENTE: – Sim, senhor.

O SR. MIRANDA: – Eu logo vi que não era

recrutas que tão necessario se faz ao serviço do
exercito.

Essas doutrinas considerei-as hontem e ainda
possivel deixar-se de admittir como emenda esse hoje continúo a consideral-as illusorias, verdadeiros
pensamento que se considera de tanto alcance e tão laços armados á boa fé daquelles cujos serviços se
proprio para satisfazer a exigencia de muita gente quer obter para o exercito; e tanto mais disposto me

que entende que protege os interesses da guarda devo achar hoje para trilhar a mesma vereda, quanto
nacional destacada e do exercito, dispensando-a de é certo que as minhas observações não mereceram a
achar-se sujeita ás mesmas leis de guerra a que não honra de ser discutidas, ou ao menos respondidas em
podem deixar de achar-se subordinados os soldados alguma parte.
de linha na occasião do perigo; logo vi que não era

Assim pois, quando hoje combato o direito que

possivel que não se admittisse á discussão similhante se quer dar ao governo para destacar até 4,000

guardas nacionaes, não combate esse direito, porque

idéa.

Eu desejava, visto que se falla constantemente se queira conferil-o a um ministerio de que faz parte

de chibata, que V. Ex., Sr. ministro, me dissesse si o illustre Sr. general Coelho; combato-o como uma

está habilitado para dar-nos explicações a respeito medida de que o governo tem sempre lançado mão,
de um facto que se dera na villa de Silves, provincia com auctorisação do corpo legislativo; mas medida
do Amazonas, facto que já ha dias foi mencionado que não passa do papel, medida cujo effeito não
pela imprensa, e que ainda hontem foi confirmado corresponde ao pensamento do corpo legislativo.
por alguns dos periodicos desta capital, dizendo-se

Eu desejaria, Sr. presidente, que o governo, no

que com effeito se dera com todas as circumstancias seu relatorio concernente aos negocios da repartição
que então foram mencionadas. Refiro-me ao facto de da justiça ou no relatorio relativo aos negocios da
ter sido um guarda nacional, supplente em exercicio guerra, nos désse algumas explicações sobre o uso

da camara municipal do Silves, atado a uma peça e que fizera dessa auctorisação no anno que acabou.
castigado com 200 chibatadas. Hontem disseram os Compulsei todas as paginas dos relatorios da guerra

jornaes que o facto se dera, mas que o presidente da e da justiça, examinei os documentos justificativos do

provincia já tinha demittido o delegado, que, de credito que acaba de ser apresentado á camara dos
accôrdo com o commandante desse corpo, havia Srs. deputados, procurei habilitar-me com quaesquer
concorrido para esse castigo.

outros esclarecimentos officiaes ou extra-officiaes; e
realmente não pude achar uma só palavra
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que me habilitasse para poder apreciar o uso que o governo

os tres pontos de Pirahy Grande, Villa de Alegrete, e S.

fizera de similhante faculdade.

Gabriel; nomeando-se commandantes militares nas fronteiras

Eu noto entre as medidas de que o governo lançou

onde não estacionar alguma das brigadas, especialmente

mão para organisar esse magestoso exercito de observação,

nas de Jaguarão, Quaraim e S. Borja, para as quaes, e na

que não passou de 5,300 a 5,400 praças; noto entre essas

ordem designada, serão empregados o brigadeiro graduado

medidas que o governo tambem se soccorrêra á guarda

Manuel Luiz Osorio, coronel commandante superior da

nacional para o fim de com ella constituir a 3ª divisão de que

guarda nacional David Canavarro e coronel de cavallaria de

se compunha o exercito de observação. Noto isso, e noto

linha José Luiz Menna Barreto»

mais que além dos seis batalhões que concorreram para

Como devêra ser desde o principio, o exercito de

formar a 3ª divisão desse exercito, que tambem não passou

observação nunca devêra passar de uma divisão para

nunca do papel, ha naquella provincia cêrca de 190 praças

operações.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS – Apoiado.

da guarda nacional em destacamento.
Pude chegar ao conhecimento de que na provincia do

O SR. MIRANDA: – Conseguintemente as duas

Rio Grande ha cêrca de 190 guardas nacionaes em

divisões que formavam com a 3ª da guarda nacional o tal

destacamento, porque isto vem no mappa da força datado

chamado exercito de observação na provincia do Rio Grande

em abril ou março do corrente anno, e annexo ao relatorio do

do Sul, foram distribuidas pelas fronteiras constituindo tres

Sr. ministro da guerra. Pude conhecer quaes eram os corpos

brigadas, com o fim de policiarem e defenderem as mesmas

destacados que passaram a compôr a terceira divisão do

fronteiras. Isto consta desta peça authentica.

chamado exercito de observação, porque isso se encontra
em alguns documentos officiaes que se acham no relatorio.

Si assim é, pergunto eu, que razão tem o governo
para continuar a ter destacada a guarda nacional nas

Posso talvez assegurar, por entender que me acho

fronteiras do Rio Grande do Sul? Que razão tem elle para, no

devidamente habilitado para isso, que depois da dissolução

momento em que a dispensa na fórma dessa ordem, de

do tal exercito de observação o governo, mandando licenciar

servir em corpos destacados, ordenar que continue em

a guarda nacional destacada e porconseguinte a esses seis

destacamento justamente nos mesmos pontos da fronteira,

batalhões mal armados, mal preparados, e que em nenhum

onde ia ser distribuido parte do antigo exercito de

caso

observação?

poderiam

achar-se

promptos

no

momento

de

necessidade para voarem ao campo do conflicto, deu novas

E então, digo eu, isso se torna tanto mais digno de

providencias para que a guarda nacional continuasse

raparo, quando na actualidade não temos nada que receiar

destacada nas fronteiras do Rio Grande do Sul; de maneira

dos nossos bons amigos do Paraguay; e de mais a mais a

que a guarda nacional que fôra dispensada de constituir a

distracção desses guardas nacionaes do serviço da lavoura é

terceira divisão do exercito de observação, continúa em

summamente prejudicial aos interesses de suas familias,

destacamentos de observação na fronteiras da provincia do

concorre muito para prejudicar suas fortunas.

Rio Grande. Isto sei eu, não porque o relatorio ou peça

Encontro mais uma razão para fazer este reparo a

alguma official m’o dissesse, mas porque tenho informações

respeito da liberdade que o governo tomou de ainda

mui exactas, que me fazem acreditar na veracidade do facto.

empregar a guarda nacional na fronteiras do Rio Grande;

Pergunto eu: que necessidade tem o governo de

porquanto pela lei vigente o governo só era auctorisado a

distrahir do serviço da lavoura, na época presente, a tantos

destacar até 4,000 guardas nacionaes em circumstancias

guardas nacionaes, fazendo-os conservar destacados nas

não ordinarias, e estando nós em circumstancias ordinarias

fronteiras do Rio Grande, pelas quaes o governo, segundo as

(creio que posso dizer que estamos em circumstancias

ordens expedidas ao presidente daquella provincia, mandára

ordinarias) como lançou mão de uma auctorisação que só

distribuir as duas divisões do exercito de observação,

podia ter logar em tempos extraordinarios, segundo a

distribuindo se os corpos e commandos por differentes

doutrina do artigo em discussão, artigo que não é mais do

pontos dessa fronteira? Eu não concebo que haja em

que o echo, a repetição da lei vigente e de outras anteriores?

similhante maneira de servir o paiz regularidade ou um

Creio, pois, Sr. ministro que V. Ex., si puder, não

alcance justificado por qualquer circumstancia. Creio que V.

deixará de dizer-nos si é exacto o facto de que ainda a

Ex. comprehende o fim das minhas argumentações.

guarda nacional continúa a estar destacadas na provincia do

O governo, dissolvendo o exercito de observação,

Rio Grande do Sul contra os interesses publicos; porquanto a

mandou o seguinte: (lê.)

guarda fôra completamente alliviada desse serviço, as duas

«E convindo dar ás forças militares existentes

divisões do exercito foram mandadas servir na fronteira do

naquella provincia o emprego e organisação que fôr mais

Rio Grande; e porque tambem nas circumstancias ordinarias

propria para segurança e policia das suas fronteiras, ordenou

em que estamos, o governo não tem necessidade de chamar

o mesmo Augusto Senhor que para esse fim se organisasse

a guarda nacional para corpos destacados.

com a força de linha uma divisão de observação, sob o

No mappa justificativo das despesas feitas com a

commando do marechal de campo Francisco Felix da

organisação e armamento da guarda nacional, quer no Rio

Fonseca Pereira Pinto, composta de tres brigadas, conforme

Grande do Sul, quer em outros pontos do Imperio, vejo dizer-

a nota junta, as quaes serão commandadas por officiaes

se que o governo tinha em armas ou preparados para o

nomeados pelo presidente da provincia, sob proposta do

primeiro combate cêrca de 5,000 guardas nacionaes. Não sei

commandante da divisão, reduzindo-se o pessoal das

onde elles estão, não sei onde estiveram. Desejava tambem

repartições de saúde, do commissariado e pagadoria, ao que

que o governo nos désse alguns esclarecimentos a

fôr absolutamente indispensavel para o serviço da mesma

similhante respeito. São materias muito importantes e que

divisão, que deverá occupar por brigadas

não devem ficar só nos archivos das secretarias.
O paiz tem o direito de saber estas cousas; e
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nós, a quem compete avalial-as apoiando o ministerio ou de linha e da guarda nacional, nunca teve mais de 6,600
retirando lhe o nosso apoio, conforme a maneira por que praças:

mas,

segundo

a

verdade

attestada

por

tiver feito uso das auctorisações que concedêmos, nós, a esclarecimentos tambem authenticos, nunca passou de
quem no momento em que nos achamos, corre o dever de 5,900 praças; de modo que levantou-se um exercito a que
dar uma auctorisação para casos identicos, temos o direito se chamou de observação; dividiu-se esse exercito em tres
de ser esclarecidos a este respeito.

grande divisões, cada uma dessas divisões com tres

Si eu compulso os documentos que acompanham o brigadas, levantando-se assim dez estados-maiores, sem
relatorio, vejo que em todo o Imperio havia em março do necessidade, e com horroroso encargo para os cofres
corrente anno 965 guardas em destacamento. Deduzindo- publicos;

faltou-se

ás

regras

administrativas

mais

se deste numero a quota que se achava em destacamento comesinhas que se observam nas occasiões em que taes
no Rio Grande do Sul, e que era de 190, teremos nós em factos se dão; por exemplo: nomearam-se na côrte os
todo o Imperio 775 guardas em destacamento. Si eu agora comandantes para as differentes divisões e brigadas,
attender aos mappas da força do Rio Grande do Sul, não a quando seria mais natural que ao chefe nomeado para
este mappa que aqui está, mas aos mappas reaes, poderei todo o exercito fôsse tambem dada a attribuição de
dizer que a 3ª divisão de guarda nacional que formava o tal organisar suas divisões e brigadas, chamando para
exercito de observação, a qual divisão se compunha dos commandal-as a pessoas de sua confiança...
batalhões 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º e de uma companhia de

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Como sempre se

transporte, não excedia de 2,565 praças Sendo estas practicou.
unidas ás 190 praças em destacamento, dão o resultado

O SR. MIRANDA: – Fez-se mais: até infringiu-se o

de 2,600 e tantas praças. 2,600 praças, de que se disposto na lei de promoções, dando-se aos ajudantes e
compunha toda a 3.ª divisão do exercito de observação, escripturarios do commissario pagador honras militares,
sommadas

com

as

775

praças

que

existem

em completamente prohibidas na lei de promoções.

destacamento no resto do Imperio, dão 3,375.

Ainda mais: para completar ou reforçar esse

Eu podia impugnar este calculo dizendo que na exercito

de

observação,

mandaram-se

apenas

300

provincia do Rio Grande do Sul, apezar das deducções homens da côrte; esses 300 homens não sabiam o uso da
que tiro dos dados estatisticos que possuo, não havia nos arma para que eram destinados, porque não tiveram quem
seis batalhões que compunham a 3ª divisão 2,565 praças; lhes ensinasse aqui, nem foram acompanhados de pessoa
eu podia affimar, sem medo de ser contestado, que habilitada que os instruisse; chegaram portanto ao
apenas havia 2,470 praças. Mas emfim não quero adoptar acampamento, sem conhecerem o uso que podiam fazer
para elemento do calculo as informações que tenho e sim dessas armas, que até alli foram apresentadas sem
as do relatorio.
Porconseguinte a guarda nacional de todo o

cartuxame e corrêame!
Veja V. Ex. como não se moveria esse grande

Imperio, si essas informações são exactas, não excediam exercito de observação de 8,000 praças de papel e de
então de 3,000 e tantas praças. Onde estavam pois esses 5,000 e tantas praças effectivas, com soldados que não
5,000 e tantos guardas nacionaes armados e dispostos sabiam manejar suas armas, sem cartuxame, em alguma
para entrar em conflicto?

parte desfardados, sem os preparativos convenientes para

O SR. FERREIRA PENNA: – Onde se diz isso?

entrarem em conflicto; veja V. Ex. como a dignidade do

O SR. MIRANDA: – Onde se diz?

paiz não seria tão grandiosamente sustentada e respeitada

O SR. FERREIRA PENNA: – E' uma informação por meio de tão consideravel e experimentado exercito!
que peço.

Eu sinto muito vêr-me forçado a entrar em

O SR. MIRANDA: – Dal-a-hei com muito prazer. E' observações relativas as operações do nosso exercito no
nesta exposição de motivos que acompanha o seguinte Rio Grande do Sul, quando na casa ha senadores a quem
decreto n. 2134 de 20 de março de 1858. Diz elle:

corre o dever de apreciar similhantes cousas, fazendo os

«A despesa com cêrca de 5,000 praças da guarda devidos reparos. Neste momento, em que levanto minha

nacional chamada a serviço activo, não só para fazer parte voz em favor da guarda nacional chamada a destacamento
do corpo do exercito, como para substituir nas provincias, contra a lei naquella provincia; neste momento em que
nos serviços de guarnição, a tropa de linha que teve de mostro as irregularidades que se deram por occasião da
marchar em differentes destinos.»

composição desse chamado exercito de observação; neste

O SR. FERREIRA PENNA: – Não diz o numero fixo, momento, em que accuso as faltas que se commetteram e
nem que estivesse completo.

que poderiam dar motivo para que a causa da nação não

O SR. MIRANDA: – Essa não é má! Diz: cêrca de fôsse devida e honrosamente sustentada, o nobre barão
5,000 praças chamadas á serviço activo; entretanto que, de Quaraim do mesmo modo poderia apoiar minhas
segundo a deducção que faço dos dados estatisticos, que observações. Mas tenho um meio de o chamar á questão;
tenho nesses documentos officiaes, nunca o paiz teve tenho um meio de obrigar S. Ex. a approvar ou rejeitar
5,000 praças da guarda nacional chamadas a serviço minhas observações; o meio é este: si S. Ex. continuar a
activo por causa da guerra e para substituir a tropa de calar-se, devo entender que approva o que eu digo.
linha em diversos pontos.
E’ preciso confessar que todos os dados que temos

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Não está má.
O SR. MIRANDA: – Ou ha de dizer que não tenho

a respeito do exercito de observação não são exactos. razão, ou si se cala, consente.
Mandou-se organisar um exercito com 8,000 homens, e

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tem razão.

esse exercito, segundo o calculo que se deduz do numero

O SR. MIRANDA: – Felizmente S. Ex. auctorisa

das praças dos differentes corpos
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disso

depende

a

continuação

de

minhas

delle, e ambos juntos de mim, a dizer-me que tenho razão observações.
em tudo quanto acabo de allegar. Está pois entendido que

O SR. SARAIVA (Ministro da Marinha e Interino da

tenho o apoio do illustrado Sr. barão de Quaraim em tudo Guerra): – Sr. presidente, não posso hoje sustentar uma
discussão

quanto acabo de dizer.

prolongada,

por

me

achar

um

pouco

Si trago á discussão estas ligeiras observações a incommodado; desde hontem me abstive de tomar parte
respeito das operações da provincia do Rio Grande do Sul, activa na discussão, porque me é isso penoso....
O SR. MIRANDA: – Póde adiar-se a discussão para

é pelo contacto em que esses negocios estão com

necessidades da provincia de Matto Grosso. Eu desejaria amanhan.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Além disso

ter principiado por esta provincia, porque o meu fim era

mostrar que pelo lado da guerra nós não nos preparamos estou persuadido que pouco adiantarei sobre as questões
devidamente, como promettêra na sessão passada o Sr. que se suscitaram; comtudo resigno-me a dar ao nobre
visconde de Maranguape, para repellirmos qualquer senador as explicações que eu puder, deixando para outro
dia o que mais dever dizer, visto que a discussão por certo

hostilidade da parte do Paraguay.

Não era, Sr. presidente, com 2,000 praças, não se terminará hoje. Para responder á parte do discurso
incluindo-se essas companhias provisorias que lá não do nobre senador em relação á força destacada no Rio
chegaram, que poderiamos guarnecer a fronteira de Matto- Grande do Sul preciso de compulsar documentos, e obter
Grosso, e repellir qualquer aggressão da parte de Lopez; certas informações; deixarei pois isso para outra vez que
não era com essas 2,000 praças, não era com essas cinco fallar.
companhias provisorias formadas da noite para o dia, para

Quanto ao facto do Amazonas, assevero ao nobre

as quaes se nomearam esses officiaes contra a lei do senador que o governo não tem disso conhecimento
quadro; não era, digo, com essa força que nós nos official; mas, pelas informações particulares que tem,
poderiamos manter, e sustentar a dignidade do paiz; não acredita que é exacto: houve um abuso de auctoridade
era com esse exercito de cêrca de 8,000 praças no Rio commettido na villa de Silves, abuso que já foi reprovado
Grande do sul, para reforçar o qual se mandaram apenas pelo presidente daquella provincia, e o será pelo governo
300 praças da côrte, que ainda em abril deste anno se imperial com toda a energia, logo que a respeito se tiver de
suppunha

em

marcha,

que

poderiamos

sahir

com pronunciar.

dignidade e vantagem de qualquer emergencia para que

O SR. MIRANDA: – Muito bem.

nos podesse ter arrastado a pertinacia de Lopez.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Estes factos se

Foi uma felicidade para nós que os negocios se têm reproduzido por mais de uma vez; é um crime como
acabassem por essa maneira por que se concluiram; foi outro qualquer, e o governo não póde evitar que se
uma felicidade realmente, porque nós não nos podiamos commettam crimes neste ou naquelle logar.
O SR. MIRANDA: – Eu só queria saber si se tinha

considerar ainda aptos para o fim que desejavamos.

O amor da minha patria me obriga a fazer estas dado o facto e que providencias se tinham tomado.
observações, que eu teria muita satisfação de não fazer, si

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Tenho ainda de

as cousas tivessem corrido por outro modo. Algum responder a uma outra observação quanto á intelligencia
excesso que possa ter havido, ou mesmo alguma do artigo que se discute.
inconveniencia

que

se

possa

notar,

ficará

bem

O nobre senador acha que nas circumstancias

compensada pela prudencia, solicitude, e verdadeiro actuaes, que elle chama ordinarias, nós não temos direito
interesse, com que, estou bem convencido, serão de destacar guardas nacionaes. A extraordinariedade das
tractadas d'ora avante as nossas cousas no que respeita circumstancias não está, nem póde ser precisamente
ao exercito. Um momento de dedicação, e o paiz será o fixada por uma lei; e o nobre senador sabe que não é
que póde e deve ser a similhante respeito.

circumstancia extraordinaria sómente aquella em que o

Aproveito esta occasião para pedir aos Srs. paiz tem de defender-se de uma aggressão exterior, ou de

tachygraphos

que

façam

saber

ao

nosso

ministro suffocar qualquer movimento revolucionario no interior: a

plenipotenciario no Paraguay, o Sr. Paranhos, que eu necessidade de acautelar o Imperio de quaesquer perigos
tomarei em consideração a resposta com que S. Ex. me previstos, e que venham de suas relações internacionaes;
honrou na camara dos Srs. deputados, quando tomou a si as necessidades creadas pelas eventualidades relativas á
a tarefa de responder aos argumentos que eu havia manutenção da segurança individual, e por outras causas
enunciado nesta casa, em ordem a mostrar que o tractado que não quero agora enumerar, podem constituir um
não satisfazia ás nossas legitimas aspirações, estando estado extraordinario neste ou naquelle ponto do Imperio,
abaixo daquillo que podiamos e deviamos pretender, isto e aconselhar o recurso á guarda nacional.
é, a solução da questão principal que tinha feito objecto

Sempre que falta a força de linha aqui, ou alli, e é

dos nossos movimentos e preparativos. Em tempo preciso o emprego de força, é indeclinavel o recurso da
competente direi alguma cousa, visto que hoje o Sr. guarda nacional. Portanto pode-se dizer que, logo que o
presidente me chamaria ao ponto da discussão, e eu tenho exercito
muito que dizer a respeito de Matto-Grosso.

de

linha

não

basta

para

satisfazer

as

necessidades que occorrem, dá-se a extraordinariedade

O SR. D. MANUEL: – Pois 10 dias não bastam, Sr. de circumstancias...
Miranda?!

O SR. MIRANDA: – Logo continúa a guarda

O SR. MIRANDA: – Ponho aqui termo ás minhas nacional em destacamento?
observações, esperando que o Sr. ministro da guerra haja
de satisfazer os quesitos que lhe propuz,

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...e dá-se por
conseguinte a necessidade de empregar a guarda
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nacional; mas isto não quer dizer que o governo a o adiamento da questão até amanhan, ou por dois ou tres
empregue em corpos destacados.

dias, conforme o que V. Ex. determinar.

O nobre senador sabe que os corpos destacados

O SR. PRESIDENTE: – Póde mandar o seu

têm uma organisação muito especial; que a guarda requerimento.
nacional póde ser chamada a serviço de destacamento por

E' apoiado e entra em discussão o seguinte

dois modos, ou por meio de companhias chamadas a requerimento do Sr. Miranda:
serviço, ou mesmo de batalhões completos, ou por meio
de

corpos

destacados

organisados

pela

«Requeiro o adiamento da discussão até amanhan.

maneira – J. A. de Miranda.»

determinada por lei. No primeiro caso os destacamentos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.

fazem-se como se têm feito sempre e em todos os tempos, presidente, ha emendas na mesa?
e é aconselhado por lei, que regula o modo ordinario do
Não me recordo de uma época dada em que neste
ou

naquelle

ponto

do

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Sujeito-me a
responder mal, só para evitar o adiamento.

emprego da guarda nacional.
Imperio

não

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Uma

havido vez que não ha emendas, e apezar de desejar as

tenha

necessidade de destacar-se a guarda nacional. Muitas observações do nobre senador por Matto Grosso, eu só
vezes a força de linha está bem distribuida por todo o votarei pelo adiamento, si o nobre ministro consentir nelle.
Imperio, e parece sufficiente para todas as necessidades;

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu já disse a V.

entretanto, a distribuição não podendo ser feita segundo a Ex. que me sujeito a responder mal, só para evitar o
previdencia de tudo o que póde acontecer, é necessario o adiamento.
governo destacar a guarda nacional nesta ou naquella

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Então

localidade. Portanto vê o nobre senador que, si a sua V. Ex. não concorda com o adiamento? Mas, Sr.
doutrina fôsse exacta, o governo estaria desarmado.

presidente, talvez fôsse melhor que o adiamento tivesse

O SR. MIRANDA: – Eu dou mais força.

logar, porque o nobre ministro ha de querer alguns

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Portanto a momentos para informar-se de alguns actos do governo
extraordinariedade das circumstancias não póde ser que devam ser apresentados no senado.
determinada previamente; ella resulta de uma necessidade

Agora lembrarei ao nobre ministro que de se votar

geral do Imperio, ou de necessidades especiaes que não hoje, não se segue que a discussão da proposição
podem ser previstas. Creio que com estas observações termine, porque ha artigos additivos que devem ser
tenho respondido á parte das observações do nobre discutidos na presença de S. Ex.; ha, por exemplo, aquelle
senador que me encarreguei de responder.

artigo sobre a extincção da chibata relativamente á guarda

O SR. MIRANDA: – Parece a V. Ex.

nacional; e, uma vez que não só o illustre senador por

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Já disse hontem Matto-Grosso, como outros, entendem comigo que, no
ao

nobre

senador

que

eu,

apresentando

minhas caso de se extinguir a chibata para a guarda nacional, não

observações, deixo ao senado apreciar quem tem razão; ha razão que justifique a existencia desse castigo em
eu mesmo estou persuadido que sempre respondo mal ao relação ao exercito, esse artigo necessariamente ha de ser
nobre senador por Matto-Grosso.

discutido, e assim tem de continuar a discussão até

O SR. MIRANDA: – Não, senhor; eu até admiro a amanhan; em taes termos o adiamento não prejudica a
habilidade com que V. Ex. responde.

mancha do projecto. Mas é tal o desejo que tenho de ir de

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' uma accôrdo com o nobre ministro que, si S. Ex. admitte o
convicção em que estou; póde ser que esteja em erro. Si o adiamento apenas por uma hora (porque daqui a uma hora
senado entender que eu respondi ao nobre senador, será está adiada a discussão), eu voto por elle, porém si S. Ex.
uma gloria muito maior para mim, e apenas esse facto não admitte, então vejo-me na dura necessidade de votar
indicará a sem razão com que o nobre senador argumenta; contra o requerimento do nobre senador, por Mattoquero dizer, estou persuadido que qualquer triumpho que Grosso, ou de retirar-me da casa; mas eu creio que,

eu obtenha sobre o nobre senador não indicará outra retirando-me, não ha numero.
cousa sinão que S. Ex. faz ao governo censuras as mais

O SR. MIRANDA: – Póde votar contra.

immerecidas; porque eu não poderia responder-lhe bem si

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si o nobre

o nobre senador, em quem sobra illustração nestas senador por Matto Grosso retira o seu requerimento, eu
materias, tivesse razão.

estou prompto a responder já, si bem que não como

Em outra occasião responderei a todos os outros desejaria.
factos de que o nobre senador tractou e que importam

O SR. MIRANDA (pela ordem): – Eu desejára visto

nada menos do que a censura da imprevidencia do que V. Ex... Como o nobre ministro da justiça pede que eu
governo na organisação do exercito da fronteira do Sul.

retire o requerimento, quero fazer a vontade a S. Ex.,

O SR. MIRANDA: – Eu agora só posso fallar uma portanto, Sr. presidente, peço a retirada do requerimento.
vez na discussão deste artigo; portanto, si responder hoje
ao

nobre

ministro,

amanhan,

quando

elle

der

esclarecimentos que pedi, eu não poderei responder-lhe.

O

senado,

sendo

consultado,

resolve

pela

os affirmativa.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Creio que o

O SR. PRESIDENTE: – Seguramente.

nobre senador quiz saber si existem ainda guardas

O SR. MIRANDA: – Portanto ousarei pedir á casa

nacionaes destacados na fronteira do Rio Grande do Sul, e
depois passou a considerar o estado do exercito de
observação, que acaba de ser dissolvido. Estou
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expondo os argumentos do nobre senador, para que elle de guerra com um exercito menos bem preparado.
veja si meus apontamentos são exactos. Além disso, o Portanto digo uma verdade, quando affirmo que um
nobre senador comparou a força da guarda nacional que exercito está mais ou menos preparado, segundo a
existia no Rio Grande com a que existia destacada em maneira de vêr de cada um.
outros pontos do Imperio, sommou e achou que havia
maior numero do que se presumia dever existir...

Em uma época dada, supponhamos, no ultimo mez
em que foi dissolvido o exercito, o nobre senador não

O SR. MIRANDA: – Pelo contrario, menos do que podia deixar de notar-lhe faltas, por exemplo, de
se deu a entender que existia.

armamento. O nosso exercito não tinha ainda todo o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Pelo aviso armamento de que precisava.
expedido pela secretaria da guerra, e que o nobre senador

O SR. MIRANDA: – Remetteu-se armamento, mas

teve a bondade de lêr, vê-se que as divisões do exercito não foi quem ensinasse a manejal-o.
de observação que foram mandadas distribuir pelas

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si fomos

fronteiras devem ser compostas unicamente de corpos de obrigados a mandar buscar armamento na Europa, não
linha. Aqui está o aviso.

havia remedio sinão dar tempo a que elle viesse para

O SR. MIRANDA: – Não contesto, estamos de darmos o exercito em perfeito estado.
accordo; foi dissolvida a divisão que se compunha de
guardas nacionaes.

O SR. MIRANDA: – O armamento foi, mas não foi
quem ensinasse a manejal-o.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Portanto o

licenciamento dos corpos destacados da guarda nacional nobre senador não disse nenhuma novidade ao senado,
não quer dizer nem póde indicar que não haja na provincia quando assegurou que o exercito tinha falta de algumas
do

Rio

Grande

do

Sul

guardas

nacionaes

em cousas. O senado comprehende que o exercito não estava

destacamento; o proprio governo não poderá dizer agora preparado de tudo, não tinha ainda tudo de que
ao nobre senador o numero exacto de guardas nacionaes necessitava para entrar em operações activas de guerra.
que se acham em destacamento, porque esse numero
varia muitas

O nobre senador não póde saber exactamente a

vezes segundo as necessidades que época em que o governo devia começar essas operações;

occorrem e depois lhe são communicadas.

portanto, toda e qualquer censura que se levantar acerca

De ordinario os destacamentos da guarda nacional deste ponto precisa de base. O nobre senador não póde
são

determinados

pelos

presidentes

em

vista

das affirmar que o governo não tinha dado todas as

circumstancias que occorrem, e depois approvados pelo providencias necessarias para que na occasião em que o
governo e conservados por elle, si não póde ser remettida exercito tivesse de entrar em operações activas de guerra
força de linha que satisfaça a necessidade que appareceu.

se achasse perfeitamente municiado, completamente

Portanto, sem assegurar nada a este respeito, o preparado para defender com gloria os interesses do
que posso desde já dizer ao nobre senador é que o Imperio.
governo tem dado ordem para que não existam corpos

O SR. MIRANDA: – Então para que o exercito de

destacados da guarda nacional na fronteira do Rio Grande observação?
do Sul.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Portanto o
Quanto ao estado do exercito de observações, eu nobre senador não procedeu com a segurança de um

desejaria que o honrado membro, ou qualquer outro nobre espirito practico, quando sem o exame de todas as
senador que tivesse de apreciar a situação desse exercito circumstancias, e circumstancias graves, censurou o
nas emergencias ultimas, estabelecesse a época em que governo. Não se póde censurar uma situação determinada
devia elle estar completamente organisado, para então sem a apreciação de todas essas circumstancias. O nobre
vermos si nessa época faltariam os objectos de que senador veiu assegurar uma cousa que não se tem
precisavamos.
O nobre senador tomou o exercito de observação

interesse em negar.
O SR. MIRANDA: – Peço perdão dessa ligeireza

como completo, como preparado, como em estado de com que procedi...
entrar em operações activas de guerra...

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não é ligeireza.

O SR. MIRANDA: – Porque o Sr. ministro assim o O nobre senador entendeu que deviamos fazer mais do
apresentou.

podiamos fazer; entendeu que, não tendo nós achado

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...e, partindo muitas cousas necessarias para uma campanha, deviamos
deste principio...

em dois ou quatro mezes inventar tudo, mesmo o que

O SR. MIRANDA: – Que é exacto.

devia vir da Europa.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – ...naturalmente
havia de encontrar deficiencia de algumas cousas.
E,

senhores,

ainda

quando

o

exercito

O SR. MIRANDA: – Porque não censurei a V. Ex.?
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si V. Ex.

de quizesse, podia censurar-me do mesmo modo.

observação estivesse completo e inteiramente preparado,

O SR. MIRANDA: – Então sou parcial, nas

não era de admirar que o nobre senador e mesmo algum censuras...
espirito mais seguro, mais practico, lhe notasse algumas

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si o nobre

faltas; porque o senado sabe que um exercito póde estar senador

tomasse

um

navio

da

armada

naquellas

mais bem ou mais mal preparado segundo a maneira de circumstancias, podia não achar a bordo tudo quanto era
ver de cada um.

preciso para um ataque formal, porque nossa armada não

Um general demasiadamente prudente quererá que estava ainda com os melhoramentos que devia ter para
um exercito esteja preparado de tal modo que nada deixe esse estado anormal, e havia de ter
a desejar. Um general mais ousado, mais emprehendedor,
poderá encetar operações activas
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em occasião opportuna, pois muita cousa se tinha Matto-Grosso tudo quanto achava necessario para que o
mandado comprar na Europa.

exercito operasse naquella provincia: continuava a mandar

Porconseguinte, como formular-se uma censura força; e o nobre senador sabe que o exercito em Matto
sem apreciação exacta das circumstancias em que essas Grosso devia ser tanto maior ou menor conforme os
censuras teriam cabimento?

pontos de ataques que o governo preparava á nação com

O SR. MIRANDA: – Tomei o momento da quem tinha de haver-se. Supponha V. Ex. que, em lucta
dissolução.

com o Paraguay, o governo tinha de attender a diversos

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O acto da pontos; não devia dividir as forças? devia concentral-as
dissolução

não

quiz

dizer

que

o

exercito

estava todas naquella provincia? Si o ataque fôsse por um lado

completamente preparado.

só, então se poderia exigir toda a força ou a maior parte da

O SR. MIRANDA: – Então, ai de nós, si tivessemos força nesse lado.
de recorrer ás operações de guerra.

O SR. MIRANDA: – Matto-Grosso nem para essa

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Fique o nobre hypothese, nem para a outra mais restricta que figurei,
senador certo de que, quando tivessemos de entrar em tinha força sufficiente.
operações de guerra, nosso exercito havia de estar

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Portanto na

completamente preparado e superior em tudo ao exercito eventualidade de complicações que felizmente não se
contra o qual tinhamos de pelejar; porque o nobre senador realizaram não se póde dizer com segurança, sem estar ao
sabe que mesmo os nossos recursos actuaes, sem os facto do pensamento secreto do governo, que duas ou tres
preparativos mandados buscar na Europa, nada têm a mil praças em Matto-Grosso eram as praças sufficientes
invejar ao estado militar das nações com as quaes é para defender alli com vantagem a honra nacional.
possivel nos achar complicados em uma guerra.

O SR. MIRANDA: – Eu não conheço o pensamento,

O SR. MIRANDA: – Esse sentimento brasileiro é mas o aprecio pelo resultado.
muito louvavel.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A solução

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Faço justiça aos dessas questões depende das vistas que se têm a respeito
sentimentos dos antecessores do ministro actual; elles de uma eventualidade dada, depende até certo ponto de
tambem pensavam nas cousas militares: comquanto não um plano de operações; e o nobre senador não póde saber
se tivessem munido desses meios ponderosos de guerra, quaes as vistas do governo nessa emergencia de que
porque as circumstancias não aconselhavam a acquisição tractamos. E peço-lhe licença para não dizer agora mesmo
de um material avultado, todavia havia no paiz o que era o que pretendiamos fazer, o que faziamos, ainda mesmo
indispensavel para uma lucta. Portanto o nobre senador que o resultado disso seja – ficarmos vencidos pela
deve confessar que foi injusto para comnosco.
O SR. MIRANDA: – Desgraçada provincia de MattoGrosso!

argumentação do nobre senador.
Portanto o nobre senador argumentou sempre
figurando hypotheses que não têm uma exactidão perfeita;

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O nobre figurou para censurar o governo situações que não se
senador, disse que em Matto Grosso nosso exercito era deram, por exemplo: Para achar faltas de objectos
pequeno, que nós não nos achavamos em estado de fazer necessarios ao exercito de observação, figurou-o já em
face a qualquer invasão do Paraguay...

marcha, já prompto para entrar em operações activas de

O SR. MIRANDA: – E' uma verdade triste, mas é guerra.
uma verdade.

O SR. MIRANDA: – Não, senhor; no ponto em que

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não sei si ficou estacionado; ahi não podiam ser manejadas as
discussões desta ordem podem ser vantajosas ao Imperio; armas que foram remettidas.
entretanto, como nosso paiz é o paiz da publicidade por

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O nobre

excellencia, devemos resignar-nos a ter as desvantagens senador ainda fallou em forças que foram remettidas da
da publicidade, assim como temos as suas vantagens; côrte e que não tinham nenhuma instrucção. O nobre

feita portanto uma accusação, cumpre que a defesa tenha senador estranhou um facto que acho normal. Tinhamos
logar.

de organisar um exercito de observação, tinhamos de
O SR. MIRANDA: – Desejarei que neste caso a mandar soldados veteranos, amestrados, mas com esses

defesa destrua perfeitamente a accusação.

soldados podiam ir soldados novos, recrutas, porque,

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não sei si 2,000 como o exercito ainda se preparava, havia tempo de dar
praças em Matto-Grosso podem ou não ser sufficientes aos recrutas a instrucção de que precisavam, e dal-a no
para defender com gloria o pavilhão nacional naquelle logar onde lhes podia ser mais proveitosa.
ponto do Imperio...

O SR. MIRANDA: – Aquelles a quem me referi não

O SR. MIRANDA: – Me restringi ao ponto da podiam receber essa instrucção, porque não tinham quem
questão relativa ao Paraguay: si V. Ex. quer em relação a os ensinasse; é o ponto do reparo.
tudo mais; acceito.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O nobre

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Respondo ao senador suppõe que em um exercito de observação falta
topico de que o governo não tinha alli a força necessaria...
O SR. MIRANDA: – Si quer ir adiante, a
inconveniencia não partirá de mim.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Limitar-me hei a
dizer que o governo não tinha ainda posto em

escola practica para os recrutas?
O

SR.

MIRANDA:

–

Sr.

ministro,

amanhan

responderei a tudo.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O nobre
senador suppõe que em um exercito de observação os
recrutas não podem receber a instrucção de que
precisam?
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O SR. MIRANDA: – Não foi pessoa alguma que toda a deferencia ao senado, não posso todavia desistir do
lhes ensinasse a manejar as armas a Minier.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

direito de deixar de responder, quando entender que devo
proceder assim por conveniencia publica, ou porque a

O SR. PRESIDENTE: – O Sr. senador não póde defesa do ministerio será melhor si fôr adiada para mais
estar interrompendo o orador.
O SR. MIRANDA: – O Sr. ministro me ouve com

tarde.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Direi

tanta benevolencia, que não posso deixar de entrar em muito pouco.
uma pequena discussão com elle. V. Ex. bem vê que a
materia é muito importante.

As observações feitas pelo nobre ministro é que me
forçam a dizer duas palavras, para pedir novamente a S.

O SR. PRESIDENTE: – E' para pedir a palavra e Ex. haja de explicar o pensamento ministerial a respeito do
não para estar dirigindo apartes.
O SR. MIRANDA: – Não darei mais apartes, Sr.
ministro, o Sr. presidente não quer.

objecto de que se tracta.
S. Ex., combatendo as opiniões do nobre senador
pela provincia de Matto-Grosso, disse que o exercito de

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Creio que só me observação não estava ainda no ponto de marchar, no
falta responder á parte do discurso do nobre senador ponto de obrar; as operações não tinham sido declaradas
relativa ao numero dos guardas nacionaes que em tal que seriam em tal ou tal dia; porconsequencia não se póde
época se achavam destacados. O senado concebe que dizer que o exercito estava sufficientemente preparado,
não posso responder de prompto a similhante facto, como era indispesavel para defender a honra nacional, e
preciso verificar...
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

por isso a censura feita, pelo nobre senador pela provincia
de Matto-Grosso não era justa, era mal cabida, e não sei si

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas, não S. Ex. disse que essa censura parecia partir de um espirito
respondendo a isso, receio que o nobre senador diga que pouco practico.
não cumpro a promessa que fiz para que S. Ex. retirasse o
seu adiamento...
O SR. MIRANDA: – Não, senhor.

Ora, si é exacto que o exercito de observação se
achava nesta posição, até certo ponto podem parecer
justas as observações que fez o nobre ministro da guerra

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Farei uma em relação ao que disse o nobre senador pela provincia de
consideração, que revela bastante a difficuldade de saber- Matto-Grosso; mas eu tenho duvidas a respeito disso que
se o numero de guardas nacionaes que em uma época o nobre ministro affirmou, e vou expôr estas duvidas.
dada se acham destacados no Imperio.

Primeiramente, tinhamos acabado ha pouco tempo

O Nobre senador não ignora que, como já observei, uma campanha, na qual tivemos maior numero de forças
os destacamentos da guarda nacional são determinados do que essa com que pretendiamos sustentar nossos
pelos presidentes de provincia em vista das necessidades direitos em presença da Republica do Paraguay; e, assim,
que occorrem. Chegam os mappas hoje, e dias depois já principiarei

por

perguntar

aonde

estavam

esses

se destacou novos guardas nacionaes, outros foram preparativos que então fizemos? existiam ou não?
dispensados do destacamento, etc. Portanto, é muito perderam-se? como? é necessario uma explicação a este
difficil verificar em um momento dado o numero de guardas respeito. S. Ex. sabe que as despesas que se fizeram com
nacionaes destacados no Imperio.

os preparativos dessa época não foram pequenas; era pois

Assim, já vê o nobre senador que a sua de esperar que restasse alguns para esta occasião.
observação, que póde parecer justa pela fórma por que foi

Segunda observação. – Note o nobre ministro que

exposta, é inexacta no fundo, porque não ha nada mais ha muito se preparava o exercito, ha muito se tractava dos
difficil do que argumentar nesta materia com os mappas preparativos,
que existem.

pelo

menos

era

este

o

pensamento

ministerial, e eu devo crer que o exercito se preparou

Antes de terminar, Sr. presidente, farei ainda uma desde que a politica do governo imperial foi manifestada
observação ao nobre senador. Eu entendo, Sr. presidente, relativamente á Republica do Paraguay, desde que se

que o ministro da guerra póde deixar o senado não tendo pretendeu mandar para alli um plenipotenciario, desde que
respondido a este ou aquelle ponto sobre que os nobres o governo teve em vista o modo como a Republica
senadores precisam de esclarecimentos. O ministerio é ordinariamente costuma tractar diplomaticamente as suas
solidario; tem assento nesta casa quatro ministros que questões, devendo tambem o governo ter em lembrança o
pódem dar esses esclarecimentos, porque uns respondem modo como ella procedeu relativamente áquella outra
pelos outros e todos por cada um.

questão da despedida inconveniente do nosso diplomata

O SR. MIRANDA: – Não fiz reparo nenhum sobre alli residente.
isso.

O

governo

não

podia

mandar

aquelle

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Portanto não plenipotenciario emquanto não se achasse em estado de
sou forçado a responder a tudo. E mesmo pretendo deixar obrar, porque de outra fórma era expôr-se a sustentar suas
de responder a certas questões que se hão de discutir, ou exigencias, suas reclamações não se achado preparado;
que se podem discutir; não por falta de vontade, mas, ou e, como essa operação devêra têr muita connexão com o
porque entendo que não são proprias da fixação de forças, estado em que se achava a provincia de Matto-Grosso, era
ou porque entendo que mais tarde o ministerio responderá de suppôr que o govenro não enviasse o plenipotenciario
melhor a ellas.

emquanto não tivesse aquella provincia bem fortificada e

Não quero ser forçado a fazer a defesa do com todos os meios indispensaveis para repellir qualquer
ministerio sempre que é atacado por este ou aquelle lado; insulto feito por aquella Republica, isto é, uma força que
reservo o direito de defender o governo quando entender facilitasse sobretudo as reclamações que o governo
que é opportuno e conveniente. Tendo

imperial ia fazer.
Eu recordo-me, Sr. presidente, e o nobre ministro
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dirá si não é exacto o que vou dizer; recordo-me que

Já vejo pois, Sr. presidente, que o nobre

desde o ministerio do Sr. Paranhos, a politica então ministro confessa que o gabinete actual destacou as
seguida era a de facilitar, na fórma dos tractados, a medidas

diplomaticas

das

operações

militares.

navegação fluvial daquellas paragens: o gabinete Pretendeu o governo imperial conseguir sómente com

actual não fez outra cousa mais do que proseguir na a diplomacia aquillo que tinha direito de reclamar do

politica encetada pelos Sr. Paranhos. O Sr. Paranhos Paraguay; expondo-se portanto a hypothese de não
principiou a reclamar da Republica do Paraguay o conseguir nada desse modo para então deliberar si na
fazer justiça ás exigencias do governo imperial, a realidade devêra ceder ou preparar-se para sustentar

respeito dos regulamentos da navegação e transito, e as suas reclamações com a força. Ora, me parece que

desde então o pensamento do governo era este, que esta não devêra ter sido a politica do governo

depois foi posto em acção mais ou menos pelo imperial; e creio mesmo que, attendendo-se ao

ministerio actual. Porconseguinte, de duas uma, ou o estado a que tinham chegado as nossas relações com
gabinete actual não podia de fórma alguma principiar a Republica do Paraguay, era impossivel adoptar-se
a pôr em acção as suas exigencias pela fórma por que similhante politica sem desdouro nosso.
o fez, mandando para alli um plenipotenciario; ou,

Em geral, Sr. presidente, adopto esta politica;

mandando-o, devêra julgar inteiramente preparado o mas é quando os negocios não têm chegado ao ponto
exercito com que havia de sustentar as reclamações a que chegaram nossas relações com a Republica do
feitas pelo nosso diplomata perante a Republica do Paraguay. Então principia-se com a diplomacia,
esgotam-se

Paraguay.

os

meios

diplomaticos,

e

depois

Si acaso o governo não procedeu assim, si empregam-se os outros meios, sempre tendo em

mandou fazer as reclamações perante a Republica do consideração os meios diplomaticos.
Paraguay antes de estar preparado com a força

Ora, eu creio, e estou convencido, de que o

indispensavel para sustental-as, permitta-se-me que estado a que a negociação tinha chegado, não era

este, isto é, nós tinhamos chegado exactamente ao

diga que o governo obrou levianamente.
O

SR.

MINISTRO

DA

MARINHA:

– ponto em que nossas reclamações deverão ser
sustentadas com a força, não porque tivessemos o

Perfeitamente bem.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – desejo de a empregar, porque a paz é um elemento

V. Ex. o demonstrará, porque está ao facto de cousas do Imperio, é um principio que tem constantemente
inspirado a politica do governo brasileiro, e feliz de

de que não posso ter conhecimento.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mesmo nós si continuar o governo a proceder assim, porque

com a situação figurada por V. Ex.

só assim é que promoveremos a nossa prosperidade

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – interna, o nosso credito no exterior, porque quando

Mas o que se me figura é o dilemma que offereci á fôr necessario, senhores, a hypothese em que nos
consideração do senado. Não me parecia nem me achavamos era outra; não era possivel contar-se
parece ainda prudente da parte do governo o ter sómente

com

as

negociações

diplomaticas,

era

começado a pôr em acção a sua politica sem ter forçoso apoiar essas negociações nos meios materias,
preparado o seu exercito.

isto é, na força; e então não ter essa força preparada

Havia sómente uma hypothese que posso quando se empregavam os meios diplomaticos,

tambem conceder, e que exporei ao senado, e vem a perdoe-me V. Ex., creio que foi um erro digno de
ser que o governo imperial pretendeu limitar as suas censura, senhores, si assim não practicámos na
reclamações ás formulas diplomaticas. Acaso julgava primeira questão que tivemos com a Republica do
o governo que o emprego da força não era necessario Paraguay.
para sustentar essas reclamações diplomaticas? Acaso

V. Ex., quando houver de fazer-me a honra de

julgava o governo que o seu ministro, não sendo feliz explicar o pensamento do governo a este respeito,
em sua missão, teria de voltar para depois então tenha a bondade de notar que estabeleci duas
deliberar sobre os meios com que havia de sustentar hypotheses
suas

reclamações

necessidade

de

diplomaticas,

ceder?

V.

Ex.

ou

já

vê

sobre
que

e

considerei

aquella

em

que

nos

a achavamos, aquella em que o governo imperial não

são devêra só contar com os meios diplomaticos; e que o

hypotheses que figuro, mas essas hypotheses estou governo imperial não contou nem contava é evidente;
convencido de que não podem ser aquellas que teve de todos os preparativos, de todos os creditos

em vista o gabinete actual.

extraordinarios, de todas as despesas que fez com

Portanto, uma medida, Sr. presidente, devêra esse exercito de observação, dos contigentes que

ser acompanhada da outra; e agora o que disse o mandou para Matto-Grosso, devo eu concluil-o.

Senhores, todos assim pensavam; todos os

nobre ministro da guerra interino me parece justificar

a opinião daquelles que entendem que se não pôde estadistas brasileiros e todos os generaes dirão que o
conseguir tudo da Republica do Paraguay, como era systema que seguiu o governo foi máo.

Senhores, estou portanto auctorisado a crêr

indispensavel conseguir-se, isto é que o que alli

obtivemos foi ainda em parte, não se concluiu tudo que o governo não contava sómente com os meios

quanto se devêra concluir; que a Republica do diplomaticos; contava tambem com os meios da
Paraguay não fez completa justiça ao governo força.
imperial. Mas eu espero que em uma discussão mais

A respeito de outras questões da guarda

prolongada e competente, mais minuciosa da parte nacional, eu creio que o nobre senador por Mattodo nobre ministro dos negocios estrangeiros, verei Grosso referiu-se a documentos, a épocas certas e
inteiramente esclarecidas essas duvidas que tambem determinadas;

são

esses

documentos

que,

nutro, e que diminuem em parte e em grande parte o confrontados, não apparecem exactos. Espero que o

valor dos serviços prestados pelo gabinete actual nobre ministro da guerra explique em outra occasião
nesta questão.

essa divergencia; e estou convencido que S. Ex. ha de
explicar, porque já tenho dito que tenho pela pessoa

do Sr. ministro da guerra a maior das sympathias e

amizade; desejaria que S. Ex. estivesse aqui, porque
elle explicaria de
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talento, nem mais habilidade do que o nobre ministro enormissima que consta dos creditos? A unica razão
interino, mas porque conhece os escaninhos da que o honrado ministro da guerra póde dar nesta

administração; mas quero crer que na realidade o occasião é sómente, pelo que diz respeito ás
despesas:

nobre ministro interino ha de explicar tudo.

«

Esperai;

quando

se

discutirem

os

Ouvi tambem da parte do nobre ministro uma creditos, então demonstraremos os objectos em que

observação

que

Pareceu-me

que

commemorada

me

para

S.

pareceu

digna

ser

devidamente

Ex.

achou

de

ser foram dispendidos os dinheiros publicos.» Mas isto

apreciada. obsta que hoje examinemos o systema, o plano que o

inconveniente

a governo tinha adoptado? Certamente não; porque, si

discussão que versava sobre o plano adoptado pelo nós mostrarmos que o governo não tinha necessidade
governo e sobre os meios por elle empregados para de adoptar tal plano, tambem temos demostrado que

haver uma força que sustentasse as reclamações não tinha necessidade de dispender taes dinheiros, e
diplomaticas feitas á Republica do Paraguay.

Senhores, eu atenho-me inteiramente ao que

é o governo responsavel por esse dispendio inutil.
Eis-aqui

como

o

nobre

ministro

ha

de

disse o nobre ministro da guerra. Ha pouco pareceu- concordar em que é indispensavel e não tem

me que ouvi dizer a um nobre senador que o Brasil inconveniente algum o exame do systema adoptado
era o paiz da publicidade; ora, si isto é assim, porque pelo governo.
razão fazemos nós aqui menos do que se fez em

Senhores, na nossa legislação hão de apparecer

Inglaterra? O nobre ministro ha de ter conhecimento creditos enormes, e não hão de apparecer os debates
do facto a que me refiro. A guerra da Criméa estava do senado a respeito das razões que justificaram taes
no seu maior ardor; a fortuna não havia ainda creditos?!
(O Sr. ministro da marinha dá um aparte.)
indicado o lado que havia de proteger, e todavia no
parlamento inglez discutiam-se os planos adoptados

V.

Ex.

perdoe-me.

Os

creditos

estão

pelo governo para sustentar a guerra; discutiam-se justificados ahi perfunctoriamente acerca somente
mais naquella mesma occasião os preparativos, o dos objectos em que foram dispendidos taes e taes
modo por que o governo procurava tornar efficaz a dinheiros; agora é preciso examinar a moralidade da
força que sustentava a honra da nação ingleza...

despesa, e nesse exame é que ha de entrar a

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Mas não apreciação do plano adoptado pelo governo, e que o
forçou áquellas despesas.
se discutiu o que o governo havia de fazer.
Dir-se-ha: «Dispendeu-se tanto com compras
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

...naquella posição; quanto mais nós que não nos de armas a Minié, supponhamos, tanto com vapores,
achamos hoje a braços com a Republica do Paraguay; tanto com marchas de contingentes, etc.» Mas quer-

de se saber por que razão se compraram as armas á
estrangeiros crê que foi uma destas victorias não Minié, por que motivo se fizeram essas marchas de
communs com que a Providencia, prodiga de contingentes, compraram-se esses vapores, etc. Este
beneficios, uma ou outra vez procura felicitar os exame moral é que se ha de fazer, e que tinha logar
paizes. Sim; a crermos o nobre ministro de agora, o que me parece que não se póde contestar ao
tudo

está

terminado;

e

o

nobre

ministro

estrangeiros, a victoria foi descommunal, conseguiu- nobre senador por Matto-Grosso.
O nobre ministro disse ha pouco em um aparte
se aquillo que nenhuma nação era capaz de
conseguir; que nenhum encarregado diplomatico que na Criméa já se estava executando o plano, e
entretanto aqui não se executou. Mas isto não
podia attingir, nem talvez mesmo conceber!!...
Ora, si isto é assim, si nós nos achamos nesta destróe a necessidade do exame das despesas,
posição, porque não discutiremos hoje os planos de porque é indispensavel saber o motivo por que ellas

campanha, isto é, os meios que o governo pretendia foram feitas. Eis-aqui o exame do plano do governo.
Si acaso mostrarmos que não era preciso essa
empregar para sustentar as suas negociações

diplomaticas com a Republica do Paraguay? Não será força, que eram bastantes os meios diplomaticos para
isto util, Sr. presidente? Estaremos nós no caso que V. se conseguir os fins que se tiveram em vista, não se

Ex. sabe daquelle que, tendo fugido do tribunal da tem demonstrado a inutilidade das despesas? Si se
Inquisição, e, perguntando-se-lhe como fugiu, mostrar ao nobre ministro da guerra que, si
respondeu: «Não digo, quero que se guarde segredo podessemos conseguir da Inglaterra e da França o

desse meio para que possa utilizar a outros que se obrarem em commum comnosco perante o Paraguay,
teriamos obtido tudo sem os sacrificios que fizemos

houverem de achar na mesma posição?»

Estaremos nós neste caso? Não poderá ser com os preparativos de um exercito de observação,

discutido o systema que o governo tinha em vista não teriamos assim mostrado a inutilidade das
empregar nessa occasião? Não será ainda preciso despesas feitas pelo governo? De certo. O nobre
discutir-se

para

sabermos

si

acaso

o

governo ministro

naturalmente

entraria

em

muitos

adoptava um bom systema, afim de em outra pormenores para demonstrar que na realidade esses
occasião (que talvez não será longe) o governo não meios não seriam sufficientes; que a França e a
adopte o mesmo systema, si fôr defeituoso, ou o Inglaterra nenhum interesse tinham em obter aquillo
que abtivemos. Tudo isto, senhores, seria e será a

adopte com taes e taes modificações?

De mais, como poderemos tornar o governo consequencia do exame. Si elle, porém, não tiver

responsavel por aquillo que practicou? O governo logar, seguir-se-ha inteira difficuldade de apreciar os
diz-nos: «Nós ainda não tinhamos chegado a obrar.» actos do governo.

Bem,

mas

tirastes

do

thesouro

taes

quantias,

Mas, senhores, póde haver alguem que acredite

estragastes os dinheiros publicos: queremos saber que tudo quanto se obteve actualmente daquella
como. Arrancastes da bolsa do contribuinte esses Republica não foi devido á necessidade em que se ella

dinheiros: queremos saber para que. Não será isto achou de manter suas boas relações com aquellas
justo e constitucional?

duas grandes nações, e tambem acquiescer ás
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reclamações que faziam, em tudo eguaes ás nossas,
aquellas duas nações poderosas?
O

nobre

ministro

ha

de

ter

visto

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

Era o ponto em que estavamos.

das

O

SR.

MINISTRO

DA

–

MARINHA:

correspondencias vindas da Europa que lá sempre se Estavamos no segundo caso, e por isso eu disse, em
presumiu que em toda esta negociação diplomatica um aparte, que o modo por que o nobre senador

havia accôrdo entre o Brasil, França e Inglaterra. queria vêr dissolvida a questão é o modo que menos
Quem não gostava da influencia brasileira no sul tem sido posto em practica pelas nações civilisadas.
dizia: «Esta alliança não convém.» Mas quem lhe é

Nós não adoptamos o primeiro meio e nem o

brasileira nas Republicas do sul, reconhecia talvez (eu que

deviamos

indifferente, quem não tem ciumes da influencia terceiro. Preferimos o segundo, isto é, entendemos
negociar,

preparando-nos

para

disse – talvez – por concessão; posso muito bem tirar quaesquer eventualidades, e mostrando á nação com
este adverbio) reconhecia como indispensavel que quem negociavamos que estavamos resolvidos a
estas tres nações se unissem e formassem um defender nossos direitos. Não queriamos que nossos

ultimatum em ordem a se fazerem respeitar do armamentos influissem no animo da nação com quem
governo daquella republica, e conseguir della as negociavamos; mas desejavamos mostrar que era tal
concessões

de

que

hoje

não

é

mais

possivel a consciencia que tinhamos da justiça de nossas

prescindir o commercio e a industria do mundo. Ora, reclamações, que não hesitariamos diante dos meios
si se tivesse adoptado esta politica, seriam precisos os mais difficeis e dispendiosos de as fazer valer.

Ora, seria esse o meio mais conveniente a

os meios que o governo adoptou e as despesas que

fez? Já vê o nobre ministro que a questão de que se empregar de nossa parte? E' discussão esta em que

tracta é de tal natureza que della depende a não quero entrar. Quando o senado se occupar com o

apreciação de muitas outras, e por isso o exame é orçamento da repartição dos negocios estrangeiros, o

nobre senador poderá discutir esse ponto com um

indispensavel.

Eu, Sr. presidente, não tenho tomado parte dos membros do gabinete mais illustrados nestas

nisto; mas a opinião geral é que se dispendeu muito materias.
mais do que aquillo que se devêra dispender para se

Eu apenas expliquei qual era a politica do

obter nada, ainda contando com os extravios que governo, para mostrar ao nobre senador que nós, não

nestas occasiões apparecem. E note o nobre ministro querendo impôr um ultimatum por meio das armas,
e o senado que a é fizeram-se despesas com não

tinhamos

necessidade

de

esperar

que

compras de armas, munições de guerra, etc., etc.; estivessemos completamente armados para então
porém, si nós para o anno tivermos de resolver algum enviar o plenipotenciario. Si não queriamos coagir o
movimento de guerra para nosso exercito, havemos Paraguay a uma negociação, si não lhe queriamos
de ser obrigados a fazer as mesmas despesas, porque impôr

um

ultimatum,

para

que

esperar

que

parece que estas munições de guerra entram, sahem estivessemos completamente armados para então
e

desapparecem

injustificavel!

de

uma

fórma

incrivel

e procedermos como procedemos?

O meio lembrado pelo nobre senador, e posto

Era um dos pontos sobre que eu quizera em practica uma ou outra vez por potencias fortes,

chamar a attenção de Sr. ministro da guerra, si S Ex. tem

sido

sempre

estigmatizado

por

todos

os

estivesse presente: pelo menos conserve-se bem escriptores notaveis que querem deixar muito á

aquillo que já foi comprado... E a respeito de diplomacia, muito á paz, e muito pouco á guerra.
O
SR.
MINISTRO
DOS
NEGOCIOS
manobras, que não aconteça o que aconteceu com os
nossos soldados: compraram-se armas a Minié, ESTRANGEIROS: – Não era possivel fazer melhor
determinou-se que tal dia haveria exercicio para do que fizemos.
aprender a manejal-as: appareceram os soldados no

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

logar determinado, mas não se tinha dado ordem Não sei si foi o melhor.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si não
para a entrega das armas; de sorte que foi preciso
dirigir-se ao quartel general, este á secretaria; houve foi, V. Ex. resolverá essa questão com o meu nobre
demora de 3 ou 4 dias, e os soldados partiram para o collega.
As outras observações com que o nobre
sul com as armas, sem saberem manobrar! Ora, isto!
Somos ainda muito rapazes! Somos mui novos! Isto é senador me honrou já foram respondidas, e por ora

desculpavel?

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Pedi a

não carecem de um exame da minha parte.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

palavra unicamente por attenção ao nobre senador Eu não me levantaria, nem fallaria sobre a questão,
pela Bahia; não abusarei por muito tempo da attenção porque,
do senado.

como

V.

Ex.

tem

visto,

tenho

fugido

inteiramente da discussão; não sou profissional,

Me parece, Sr. presidente, que o pensamento algumas idéas administrativas que tenho têm sido

do governo relativamente ás nossas reclamações ampla e bellamente expostas pelo nobre senador pela
perante o Paraguay não foi bem exposto pelo nobre provincia de Matto Grosso; mas fallei sómente pelo

senador. Eu conheço em diplomacia tres meios de interesse que ligava ás observações feitas pelo nobre

resolver as questões: a diplomacia resume-se em ministro, e agora levanto-me de novo para observar
negociações; e ou essas negociações são daquellas ao nobre ministro que houve alguma inconveniencia
em que as nações que negociam não têm necessidade no que elle disse.
de mostrar que se acham dispostas a apoiar com a

S. Ex. disse que dava-se a hypothese em que

força suas reclamações; ou essas negociações são uma nação faz sentir a outra com quem tracta que
feitas preparando se ambas as nações para sustentar está disposta a exigir della uma solução definitiva, e

seriamente seus direitos, ou antes suas reclamações, não podendo haver juiz entre duas nações, não
ou então as nações se preparam com tempo, armam- reconhecendo ellas competencia em outra para

se e apoiam logo com força as reclamações que decidir seus negocios, outro meio não ha sinão as
fizeram, ou pretendem fazer.

armas. S. Ex. disse, pois, que nessa hypothese se

achou o governo imperial, e então o mesmo governo
procurou fazer
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sentir ao da republica do Paraguay que preparava-se opinião de V. Ex. é a mesma que tem manifestado o
governo, a saber: que reclamava com direito perfeito

tambem para esse meio de solução.

Si o nobre ministro da guerra concorda em que para o fazer.

essa segunda hypothese é a em que se achou o

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Pediu a

preparado desde que começou a negociação, visto

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

governo imperial, então o exercito devia estar palavra para corrigir minhas expressões.

como esta podia ter por termo a hypothese prevista Eu não era capaz de pedir a palavra para corrigir as
pelo

nobre

ministro,

e

isto

se

podia

dar expressões de V. Ex.; longe de mim tal cousa; mas

proximamente á partida do nosso diplomata; e como podia ser que, depois de publicadas as

tambem confessando o governo imperial que tinha discussões, parecesse a outros aquillo que tambem
resolvido

exigir

determinados

uma

pontos

solução
da

definitiva

reclamação,

sobre me pareceu, isto é, que as expressões de S. Ex. como

era que attenuavam o direito com que fizemos essas

indispensavel que tivesse a força necessaria afim de reclamações, por isso julguei conveniente provocar
que, esgotados os meios diplomaticos, podesse uma explicação da parte do nobre ministro da guerra.

E tambem não se maravilhe V. Ex. a respeito

empregar os outros.

Agora o que quero fazer sentir ao nobre disso, porque ha muita gente que sustenta que, avista

ministro

é

que,

quando

um

governo

pretende dos tractados existentes entre o governo imperial e a

sustentar com a força suas negociações diplomaticas, republica do Paraguay, nós não tinhamos o direito de

quando manifesta esse intuito, que o nobre ministro exigir do Paraguay aquillo que exigimos; ha muita
da

guerra

um

dos

concorda

que

o

governo

imperial gente

que

manifestou, o emprego da força é verdadeiramente commettidos
meios

de

resolver

essas

pensa

que

quando

foi

se

isso

um

fizeram

dos

as

erros

primeiras

questões convenções com a republica do Paraguay. V. Ex.

diplomaticas, e, permitta-se-me que diga, um dos mesmo ouviu na camara dos Srs. deputados o nosso
meios mais efficazes.

honrado

diplomata

mais conveniente.

portanto V. Ex.; eu é que não estou convencido disso,

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não é o justificar-se

encarregado

a este

respeito.

dessa

Não

se

missão

maravilhe

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – eu é que não desejo estar convencido, eu é que quero

Porque? Eu creio que é um dos meios mais efficazes, crer e sustentar que tinhamos direito perfeito para
quando o governo entende que deve manifestar á exigir da republica do Paraguay aquillo que exigimos,
nação com que tracta que sua intenção é que a mas ha muita gente que pensa que não.
duvida seja solvida, que a reclamação seja satisfeita,

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não

reclamações diplomaticas no emprego da força;

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

e

que

para

isso

prepara-se

para

apoiar

suas tracto disso.

porque as nações entre si não reconhecem juiz Foram as expressões de V. Ex., que podiam ser
competente; quando uma diz sim e outra diz não, entendidas

assim,

e

por

isso

provoquei

esta

para decidir que tem razão aquella que diz sim e não explicação, porque ella era necessaria; mas o que
aquella que diz não, não ha outro meio. Si se podesse estou dizendo, e ainda peço licença para repetir, é

levar avante todos esses projectos de paz universal que a opinião não é maravilhosa. V. Ex. viu que o Sr.
com

que

os

philosophos

e

humanitarios

têm Paranhos foi obrigado na camara dos senhores

pretendido solver essas questões, então bem; mas deputados a defender-se, e defendeu-se, note bem
tudo isso são utopias que não se podem realizar, e V. Ex., de tal maneira, que parece que o Sr. Paranhos

portanto, comquanto nós façamos votos para obter está convencido de que nós não tinhamos direito
esse difficilimo desideratum, é forçoso confessar que perfeito.
não ha outro meio mais efficaz do que a força.

Este objecto porém ha de ser tractado com

Agora o que tenho interesse em dizer ao nobre muita minuciosidade, quando se discutir o orçamento

ministro é que, pela maneira por que elle se dos negocios estrangeiros; então nós veremos si o Sr.
exprimiu, parecia que o governo imperial não se Paranhos teve razão no que disse a respeito do que
reconhecia apoiado em um direito para exigir da fez o Sr. visconde de Uruguay e os que se seguiram.
republica do Paraguay aquillo que exigiu, quando

Então serei mais explicito a este respeito, hei

aliás estou convencido de que a opinião do nobre de mostrar como é que das palavras de S. Ex. se

ministro dos negocios estrangeiros e de todos os podia deduzir esta opinião que acabo de referir.
Em

ministros anteriores tem sido que essas nossas

summa,

Sr.

presidente,

termino

aqui

reclamações eram fundadas em direito.

porque a hora está muito adiantada, e o nobre

alguma cousa em contrario?

frenetico a meu respeito. O que posso dizer a V. Ex. é

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Eu disse senador pela provincia do Maranhão está um pouco

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – que melhor não se podia defender a repartição dos

Pareceu-me

que

V.

Ex.

incidiu

com

as

suas negocios da guerra; faço meus comprimentos ao

observações alguma cousa desse direito, isto é, que nobre ministro interino; o Sr. Coelho teve um orgão o
iamos tractar acerca de um objecto sobre o qual não mais
tinhamos direito perfeito.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Nem eu

disse uma palavra que com isso se parecesse.

habilitado,

o

mais

intelligente,

preparado para supprir seu logar.

o

melhor

O SR. MIRANDA: – Cada vez, Sr. presidente,

me felicito mais por haver chamado a discussão para

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – o importante assumpto que hoje fez objecto de

E eu não disse que V. Ex. tinha proferido essas nossos debates; nada realmente mais conveniente do
palavras; o que eu disse foi que daquillo que V. Ex. que em uma questão relativamente ás forças de terra
disse podia-se inferir que o governo imperial não se entrar o senado na apreciação das providencias

julgava fundado em um direito perfeito relativamente tomadas pelo governo relativamente ao movimento e
ás reclamações feitas á republica do Paraguay, por aos

preparativos

isso foi que pedi a palavra, porque estou certo de que pretendêra
a

do

exercito

de

que

elle

se
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servir em um conflicto da maior gravidade, que se poderia nacional no serviço das fronteiras, V. Ex. justificaria a
dar com os nossos vizinhos do Paraguay.

continuação

dos

respectivos

destacamentos,

porque

A não ter eu hoje, Sr. presidente, chamado a entende que, apezar de ter sido ella mandada retirar em
astenção do senado para esta materia de tanto alcance e consequencia da dissolução do exercito de observação, o
do

maior

interesse,

certamente

que

passariam governo estaria em seu direito aproveitando-a no serviço

desapercebidas estas providencias, quer no que respeita das fronteiras.
ao Rio Grande do Sul, quer no que respeita principalmente
á provincia de Matto Grosso.
O nobre ministro da guerra me fez o favor de

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – O que sei
officialmente é que na fronteira serve a tropa de linha.
O SR. MIRANDA: – V. Ex. entende que não era

offerecer algumas observações acerca da maneira por que necessario

que

estivessemos

em

circumstancias

eu discuti a materia de que se tracta. Farei todo o possivel extraordinarias para poder destacar a guarda nacional?
para acompanhar o fio das argumentações de S. Ex.,

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – A questão é

sentindo muito que seja esta a ultima vez que eu tenho de saber o que são circumstancias extraordinarias.
discutir esta materia no que pertence ao ultimo artigo do
projecto.

O SR. MIRANDA: – Entendo que circumstancias
extraordinarias são aquellas em que nos possamos achar,

S. Ex. deve ter a plena convicção de que eu não em virtude de um estado de guerra interna ou externa.
levo em vistas no empenho que tenho tomado de discutir

V. Ex., dando a maior amplitude ás palavras

esta questão causar-lhe o menor desagrado, nem feril-o na circumstancias extraordinarias, entende que podemos estar
menor de suas susceptibilidades. Respeito muito a S. Ex., em circumstancias extraordinarias quando realmente não
como já tenho declarado por mais de uma vez; louvo muito estivermos.
a constante disposição em que se acha de ajudar-nos

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Si V. Ex. quer

nesta discussão, offerecendo ao senado com toda a que eu defina o que são circumstancias extraordinarias
lealdade quantos esclarecimentos lhe pedimos.

relativamente á guarda nacional, direi que são aquellas em

O meu fim é, como disse, chamar os negocios que não chega para o serviço o exercito de linha.
militares do nosso paiz para o campo da discussão, afim de
serem devidamente apreciados.

O SR. MIRANDA: – Eu discordo desse modo de
explicar e entender nossas instituições militares. Quando a

Como eu entendo que o nosso exercito está muito constituição manda fixar a força para circumstancias
longe de ser aquillo que devêra justamente ser, como ordinarias e extraordinarias...
entendo que não tem sido bastante considerado, como

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' outra cousa.

entendo que elle se faz credor de todas as attenções, de

O SR. MIRANDA: – ...e quando as leis da força de

toda a protecção do corpo legislativo, por esta razão desejo terra, em conformidade com este preceito constitucional,
que se discutam suas necessidades, seus interesses; fixam a força para as circumstancias ordinarias e a força
porque de uma discussão qualquer que seja, poderá para as circumstancias extraordinarias...
sempre resultar uma idéa qualquer de vantagem ou de

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – E' outra questão.

auxilio, uma pequena utilidade emfim a favor da classe

O SR. MIRANDA: – ...entendo que, quer a

militar e de suas instituições.

constituição, quer as leis de força que se promulgam em

Qualquer portanto que fôsse o ministro que viesse execução della, qualificam como circumstancia ordinaria o
assistir aos nossos trabalhos, eu não me dispensaria desse estado de paz, e como extraordinaria o estado de guerra
dever, porque esse dever é o resultado de minhas interna ou externa.
convicções; eu não poderia prescindir dellas em caso

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – V. Ex. está

nenhum, qualquer que fosse a circumstancia que se désse. argumentando em um terreno novo.
O nobre ministro da guerra, começando por dar

O SR. MIRANDA: – Novo para V. Ex. V. Ex. vê que,

esclarecimentos acerca da guarda nacional, estabeleceu si as circumstancias extraordinarias si derem sempre que
um argumento com o qual não me posso conformar. S. Ex. houver necessidade de chamar a guarda nacional para

concorda comigo no facto de que as ordens do governo, destacar, então por essa mesma razão, por esse mesmo
expedidas na occasião da dissolução do exercito de principio, deverá ser elevada a força do exercito; isto é, o
observação, foram para o fim de dispensar-se-a guarda mesmo direito com que podia chamar-se a guarda nacional
nacional de continuar destacada no serviço das fronteiras. para servir destacada, seria aquelle com que se poderia
S. Ex. confirmou que a guarda nacional fôra com effeito elevar a força do exercito de seu pé ordinario, e neste caso
dispensada nessa occasião; e eu fui o primeiro a era melhor que se elevasse a força do exercito do que
reconhecer que com effeito a guarda nacional, que incommodar-se a guarda nacional para servir em corpos
compunha a 3ª divisão do exercito, fôra dissolvida e destacados nas fronteiras.
mandada recolher ás suas casas. Daqui eu deduzo a

Porconsequencia continúo a insistir no principio de

desnecessidade de continuar a guarda nacional a fazer o que não estamos em circumstancia extraordinarias, e que,
serviço das fronteiras; mas S. Ex. nos disse que o facto da não nos achando em circumstancias extraordinarias, não
dissolução do exercito de observação não póde importar a póde ser a guarda nacional chamada a serviço de corpos
dispensa completa da guarda nacional; que essa guarda destacados, principalmente tendo sido chamada no mesmo
nacional continúa a fazer o serviço nas fronteiras, porque momento em que acabava de ser dissolvida e recolhida ás
isso é de absoluta necessidade.
O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Não asseverei
isso.
O SR. MIRANDA: – V. Ex. discorda de mim na
applicação do principio; portanto, si V. Ex. podesse dar
como facto averiguado a continuação da guarda

suas casas.
Sr. presidente, o nobre ministro respondeu ainda
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a muitas outras observações, mas como a hora já está parece que cumpre declarar-se tambem que a condição do
dada, como amanhan havemos de discutir a emenda sobro contracto

relativa

a

essa

emenda

proposta

pela

o castigo da chibata, e como ainda hei de mandar outras commissão fica supprimida egualmente; para isso peço a
emendas á mesa, aproveitarei então a occasião para V. Ex. que consulte o senado si consente que retire a
responder á S. Ex. em sustentação da minha opinião.
Dada a hora, fica adiada a discussão; e, retirando

minha emenda, para offerecer outra em substituição della.
O

senado,

sendo

consultado,

resolve

pela

se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que affirmativa.
fôra recebido, o Sr. presidente dá para ordem do dia da

Lê-se, apoia-se e entra em discussão a seguinte

seguinte sessão a discussão da redacção que se acha emenda:
sobre a mesa, e as mais materias já designadas.

«Supprima-se a 3ª condição do contracto e a 3ª
emenda que lhe é relativa. – Visconde de Jequitinhonha.»

Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde.

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Sr. presidente,
desde muito tempo se fazem pesquisas na minha provincia

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO.

para a descoberta do carvão de pedra. Foi o Sr. general
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO

Andreá o primeiro administrador que se dedicou a esse
trabalho, e as indagações continuaram depois no tempo do

CAVALCANTI DE LACERDA.

Sr. Pimenta Bueno; mas, como o carvão que apparecia

Summario. – Primeira parte da ordem do dia. fôsse de má qualidade, o Sr. Pimenta Bueno entendeu que
Discussão da proposição da camara dos deputados devia fazer um estudo serio sobre esta materia, e por isso
approvando o privilegio de lavrar minas de carvão de pedra mandou fazer uma sonda em Porto Alegre, afim de pela
na provincia de S. Pedro do Sul. Emenda do Sr. visconde perfuração do terreno chegar-se a verificar a existencia do
de Jequitinhonha. Discurso dos Srs.: barão de Quarahim, mineral que se desejava.
Sinimbú, visconde de Jequitinhonha e presidente do

No tempo do Sr. Cansansão, o meu amigo o Sr. Dr.

concelho. – Segunda parte da ordem do dia. Fixação de Rodrigues Barcellos apresentou a S. Ex. o inglez Johnson,
forças de terra. Artigo additivo sobre os castigos da guarda que havia trabalhado nas minas de Lancaster na
nacional, do Sr. Miranda. Discursos dos Srs. Ferreira Inglaterra, e pediu um soccorro afim de que esse homem
Penna, D. Manuel, presidente do concelho, Souza Ramos, podesse dedicar-se á descoberta do carvão de pedra, no
visconde de Albuquerque, Candido Borges, e Miranda.

que mostrava muito empenho e para o que estava
habilitado. Mas S. Ex. desculpou-me dizendo que não tinha

A's 11 horas da manhan o Sr. presidente abre a verba para esta despesa, e então o meu amigo mandou o
sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.

mineiro á sua custa ao municipio do Triumpho.

Lida a acta da antecedente, é approvada.

Esse homem depois de fazer seus exames, voltou a

Não ha expediente.

Porto-Alegre com algumas amostras de carvão; e o Sr.

Compareceram no decurso da sessão mais 7 Srs. Israel Rodrigues Barcellos dirigiu-se novamente ao Sr.
senadores.

Cansansão, o qual, avista destas provas, e da insistencia
do meu amigo, não duvidou annuir ao seu pedido, e
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

consentiu em dar ao mineiro creio que 600$ emquanto
solicitava do governo imperial, como solicitou, maior

CARVÃO DE PEDRA.

quantia

para

em

maior

escala

fazerem-se

essas

explorações.
Continúa

a

discussão,

adiada

na

sessão

O dito Johnson, á proporção que proseguia em

antecedente, do art. 1º da proposição da mesma camara, seus trabalhos, dava parte de que o mineral que descobria
approvando as condições com que foi concedido o era da melhor qualidade, que o carvão era tão bom como o
privilegio de lavrar minas de carvão de pedra, e explorar melhor da Inglaterra, e que os jazigos eram tão extensos,

outras, na provincia de S. Pedro, com as emendas da tão grandes, como não se conheciam talvez outros nos
commissão de emprezas privilegiadas, e com as do Sr. paizes onde elle se tinha dedicado á mineração.
Cansansão de Sinimbú, apoiada na sessão de 14 deste

O Sr. Cansansão de Sinimbú alegrou-se com isso,

mez, e do Sr. visconde de Jequitinhonha, apoiada na mas fez alarde de mais dos seus serviços. S. Ex. fez muito
sessão, anterior.

barulho com

isso, assim na imprensa, como nas

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela communicações officiaes. Entregando a presidencia a seu
ordem): – Sr. presidente, a minha emenda não é completa, successor, o Sr. Bello, disse que tinha decidido a grande
seria talvez inconveniente a sua approvação sem a questão da existencia do carvão de pedra, sinão no Brasil,
suppressão da condição do contracto relativa a 3ª emenda ao menos na provincia do Rio Grande do Sul; e que
da illustre commissão; eu me explico.

obtivera isso pela fortaleza do seu espirito, que resistira a

A condição do contracto era a seguinte: «Pagará todos os obstaculos; e por ser de uma intelligencia tal que
tudo quanto fôr relativo a despesa que fez o governo com havia desprezado a opinião e a experiencia daquelles que
a exploração das minas de carvão.» A commissão propoz até alli tinham julgado o contrario.
em substituição disso o seguinte:

Entretanto é preciso que o senado saiba que a

«O governo pagará 20% menos daquelle carvão existencia do carvão de pedra em minha provincia está
que consumir.» Ora, estou convencido que é melhor a verificada desde longos annos. Em tempo dos meus
substituição do que a condição do contracto: como antepassados conduziram-se porções desse mineral para
tambem entendo, que a empresa não deve pagar nada, e, as forjas de uma fazenda immediata
proposta a suppressão dessa substituição, me
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aquella que possui, pertencente ao Sr. Manuel Velloso a companhia terá tempo de sobra para conseguir esse
Rabello. Eu mesmo, em 1847, trouxe para a côrte resultado.
amostras desse mineral, e as apresentei ao Sr. Dr. Paula

O carvão é um producto de grande consumo; não

Candido, o qual, depois de analysal-as, concluiu que era se emprega só na navegação dos rios a qual vai tendo um
de soffrivel qualidade. Por essa época o Sr. Velloso grande desenvolvimento, mas tambem no uso das forjas;
Pederneiras, percorrendo a provincia, fez uma memoria a e, si se descobrir de qualidade que sirva para navegação
tal respeito, mostrando que existia carvão de pedra não só do alto mar, de certo que os lucros da companhia serão
em Capivary, como no Candeota e no Erval, etc.

dentro em pouco tempo enormes; pelo que se torna

Porconseguinte, Sr. presidente, a questão toda não desnecessario um privilegio por tão longo prazo.
era saber si existia carvão de pedra na provincia; a

Si este privilegio fôr reduzido ás proporções que

questão era si o carvão era de boa qualidade; e esta indiquei, iamos até de conformidade com o que já se
questão é que o Sr. Cansansão, não obstante a sua estabeleceu a respeito da concessão dos terrenos
jactancia, não teve a felicidade de conseguir resolver.
Essa felicidade, eu suspeito tambem que a

diamantinos.
Pela lei de 24 de setembro de 1845 se determinou

companhia que ora se organiza não a poderá obter; e, que, quando se houvesse de fazer explorações mais
julgo assim á vista dos exames geologicos a que se tem difficultosas para a acquisição de diamantes, a companhia
precedito; á vista dos exames praticados por meio da que se organisasse para esse fim tivesse terrenos em uma
perfuração do terreno e da abertura de extensas galerias, extensão limitada, e gozasse de um privilegio por espaço
e da qualidade sempre inferior do carvão dessas minas, de 15 annos. Creio que a exploração de diamantes, em
que já têm a profundidade de 300 palmos.

rios, ou em terrenos de difficil accesso, não apresenta

Esse carvão presta-se aos mesmos usos a que se menos difficuldades do que a exploração de minas de
prestava aquelle de que ha pouco fallei, que já era carvão, sobretudo quando a mina já é conhecida e
empregado na provincia antes que o Sr. Cansansão alli trabalhada como a do Arroio dos Retos.
apparecesse: não obstante ter-se dito que era excellente,

Porconsequencia

me

parecia

que

não

havia

segundo as experiencias que se fez, apenas serve mal inconveniente algum em reduzir-se o prazo a 15 annos,
para os usos da navegação interna, deixa um residuo de porque deste modo até harmonisavamos nossas leis a
sulphureto de ferro na razão de 40 a 50%, por- respeito de concessões de minas. O outro objecto sobre
conseguinte não se póde prestar para o que queremos, que devo chamar a attenção do senado é o daquella parte
que é navegação de alto mar.

do projecto ou da emenda da commissão que concede á

Sr. presidente, não e só a certeza do máo successo companhia a faculdade de poder fazer exames relativos á
da empreza que me torna difficil em votar por este descoberta do carvão em toda a extensão da provincia.
projecto; e tambem o receio que tenho de que elle vá

Acho que é exorbitante uma concessão desta

introduzir ou vulgarisar na minha provincia o espirito da ordem, uma concessão que dá á companhia o direito de
agiotagem. Quando o contracto foi celebrado pelo governo, esburacar, permitta-se-me o termo, toda a provincia.
o Sr. Bello apresentou na praça de Porto-Alegre as listas (Risadas.) Não se faz distincção alguma no projecto a
de subscripção para aquelles que quizessem tomar as respeito dos logares; não se diz si a concessão é
acções; em um momento as acções foram todas tomadas, unicamente para os campos abertos, não se salva os
e, não sei porque o Sr. Bello tornou a recolher essa jardins, os cercados, etc. Por esta fórma todo o mundo
subscripção, e o feito foi dado por não feito!

estará receioso da integridade da sua propriedade e do

No Rio Grande do Sul, assim como em outras seu socego. Quem se livra de que a companhia vá ao
provincias do Imperio, não se tem conhecimento das interior de suas casas, em seus jardins, e faça ahi grandes
operações da praça, dessas operações sobre fundos estragos? A concessão é pois muita ampla.
publicos; alli a idéa vaga que existe é que essas operações

Além disso ella dará origem a grandes conflictos.

têm enriquecido a muita gente na côrte; e, por- Figuremos um caso. A companhia incumbe seus agentes

consequencia, com essa esperança, assim que se para irem fazer a sondagem em um logar dado de uma
annuncie a venda de taes acções, necessariamente isso estancia. Nas estancias a criação do gado tem seus
ha de dar logar ás especulações da agiotagem, o que é cuidados particulares; o gado chamado de rodeio, logo que
tanto mais provavel á vista do afan com que foram sente barulho ou qualquer movimento, retira-se para longe.
absorvidas essa acções, logo que pela primeira vez Aqui temos o dono do campo vendo toda a sua fortuna
appareceram em Porto Alegre.

desmantelada,

ou

pelo

menos

muito

deteriorada;

Todavia, não tenho ainda idéas bem formadas naturalmente elle não ha de querer ver ir pela agua abaixo
sobre a maneira por que hei de votar a respeito desta aquillo que é seu e de seus filhos; ha de oppôr resistencia
materia, e espero decidir-me em vista da discussão que a esse trabalho, á continuação delle.
tiver de haver.

Ainda outra consideração tenho a fazer, e é que

Julgo entretanto que o projecto, a passar, deve ser pelo projecto se faculta a desapropriação no caso de se ter
com algumas correcções de que precisa, ao menos no procedido aos exames preliminares e ter-se verificado a
meu modo de entender.

existencia do producto mineral; então são concedidas as

Uma dellas deve ser relativa ao prazo concedido á datas do terreno e tem logar a desapropriação. Mas como
companhia; o prazo de 30 annos eu o julgo excessivo. a indemnisação anda a par da desapropriação, já se vê
Logo que se conceda um prazo que seja sufficiente para que a indemnisação virá só a ter logar si tiverem bons
que a companhia salve os capitaes compromettidos na resultados os exames preparatorios da descoberta do
empreza,

e

tenha

ao

mesmo

tempo

lucros carvão.

correspondentes aos riscos dos seus capitaes, entendo

Ora, si esses exames fôrem geologicos, como não

que esse é que deve ser o prazo que se deve adoptar. seja preciso perfurar a terra, não ha inconveniente
Ora, eu creio que em 15 annos
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O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU': – Occuparei por

indemnisação seja obtida ao mesmo tempo que é obtida a muito pouco tempo, Sr. presidente, a attenção do senado,
concessão das terras, porque ahi o proprietario não soffre porque parece que o nobre senador se encarregou de
prejuizo algum. Mas, quando a esse exame se procede por responder por si mesmo ás abjecções que fez contra a
meio da sondagem, da perfuração da terra, neste caso a materia que se acha em discussão.
propriedade é occupada; o proprietario vem a soffrer, é
privado

do

gozo

desapropriação

de

sua

forçada;

propriedade,

logo

deverá

ter

ha

Por exemplo, o nobre senador argumentou contra a

uma concessão desta empreza dizendo que ella podia animar o

logar

a espirito de agiotagem em sua provincia. Mas, digo eu, que,

indemnisação previamente, porque, si não fôr prévia, si este principio é verdadeiro nenhuma empreza se deve
haverá offensa da constituição.

conceder, porque não ha nenhuma que não esteja sujeita

Eu entendia que todas essas difficuldades poderiam a esse inconveniente.
desapparecer do projecto, adoptando-se uma medida á
similhança

da

que

existe

na

legislação

Entretanto o mesmo nobre senador pareceu dizer o

franceza contrario daquillo que pensava, quando manifestou o

relativamente ás minas: estabeleça-se que ninguem possa receio de que a exploração dessa minha não seja
fazer esses exames preparatorios da sondagem em um vantajosa á companhia. Si não ha vantagem nessa
terreno

qualquer

de

propriedade

particular

sem exploração, como é que a empreza ha de desenvolver o

consentimento do proprietario ou sem a desapropriação espirito de agiotagem? Quem quererá comprar as acções
prévia.

de uma empreza que não promette vantagens? maxime
Com esta providencia deixariam de haver os sendo o objecto della na propria provincia onde as acções

conflictos que se podem suscitar entre os agentes da são distribuidas?
companhia e os proprietarios, e si evitariam egualmente
outros graves inconvenientes que dahi se podem seguir.

Os receios do nobre senador quanto á exploração
por toda a provincia seriam fundidos, si não devessemos

Sinto, Sr. presidente, que o nobre senador pela entender a condição do contracto de maneira diversa
provincia da Bahia retirasse a sua emenda; eu estava daquella por que a entende o nobre senador. Eu não
disposto a dar-lhe o meu voto, entendo que a companhia entendo que essa exploração possa ter logar contra a
não deve estar em peiores condições que qualquer vontade dos proprietarios das terras; pelo contrario, deve
particular: o que se deve exigir della é o pagamento dos haver

prêvio

accôrdo

entre

os

emprezarios

e

os

impostos em compensação do privilegio que se lhe dá, e proprietarios. Assim pois, si o nobre senador apresentar
da riqueza que vai adquirir de um producto muito uma emenda que esclareça o pensamento da lei, não
importante. O particular póde vender seus productos pelo duvidarei dar-lhe o meu assentimento; mas declaro que
preço

do

mercado,

logo

que

pague

os

impostos não antevejo esses conflictos.

determinados por lei.

Outra apprehensão do nobre senador consiste em

Por que razão a companhia não ha de ter a mesma que é demasiadamente longo o prazo de 30 annos, e S.
faculdade que tem qualquer particular? porque ha de ser Ex.

argumentou

com

a

lei

relativa

aos

terrenos

obrigada a vender o carvão ao governo por preço mais diamantinos. O nobre senador porém não ignora quanto
barato? Não sei que fundamento notavel teve o nobre differentes são os dois productos. Os diamantes, além de
senador para retirar sua emenda, que eu entendo ser serem de muito mais facil mineração, e muito menos
muito razoavel.

arriscada, são muito mais productivos, mesmo pela sua

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Já a insignificante despesa de transporte; entretanto que para a
reproduzi.

acquisição do carvão de pedra é preciso perfurar o terreno,

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Longe pois de fazer galerias, empregar machinas de vapor para a
votar com a commissão ou pela emenda do Sr. Cansansão extracção d'agua e do producto lavrado, e o senado sabe a
de Sinimbú, estou muito disposto a fazêl-o pela emenda do quantos desastres se expoem os operarios que se
nobre senador pela Bahia, que extingue os 20% no preço empregam nesse genero de mineração. Si pois, é diverso

do carvão a favor do governo.

o valor do producto, e si exige muito mais trabalho, como

Não sei, Sr. presidente, si se deverá estabelecer não ha de ser maior o prazo?
alguma condição prohibindo venda ou arrendamento do

O nobre senador fez a historia do carvão fossil no

contracto. Me parecia que seria isso conveniente, porque Rio Grande do Sul. Não acho que esta questão seja de
entre

nós

estes

contractos

têm

sido

objecto

de importancia; nunca costumo fazer alarde dos meus

especulações.

serviços ao paiz. A descoberta do carvão de pedra

Reconheço que o caracter das pessoas a que é naquella provincia creio que data do tempo dos vice-reis;
concedido os põe ao abrigo de qualquer suspeita a é, do começo deste seculo; mas a verdade é que, quando
similhante respeito. Mas, si se estabelecesse uma cheguei no Rio Grande do Sul, a idéia de sua exploração
condição neste sentido, sendo ella relativa a homens tão estava por assim dizer morta.
distinctos, como são os dignos emprezarios, ficaria

Um engenheiro portuguez de nome Vasconcellos

servindo de regra, e dahi em diante ninguem mais ousaria foi áquella provincia, mandado, creio eu, pelo Sr. barão de
requerer esses contractos para negocio.

Mauá; e, depois de fazer suas indagações geologicas,

Em logar de terem em vista o progresso da escreveu um relatorio demonstrando que não valia a pena
industria, que é o objecto do contracto, tractam unicamente lavrar aquelle combustivel nas condições em que se
de obtêl-o afim de o vender a pessoas estranhas a taes apresentava. Era este o estado em que se achava a
operações, ás quaes se illude sobre o valor e importancia questão, quando parti desta côrte para presidir a provincia
da mina, e são assim victimas dessas ignorancia, e da sua do Rio Grande.
boa fé.

Tendo ouvido ao meu particular amigo o Sr
São estas, Sr. presidente, as considerações que conselheiro Candido Baptista, distincto filho daquella

entendi dever fazer nesta occasião, e que submetto ao provincia sobre os assumptos que mais podessem
criterio da honrada commissão e do senado.

interessar aos melhoramentos da mesma, tive delle
recommendação
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que

continuasse

nessas

indagações

que, sanadas pela emenda da commissão que substitue

segundo elle, ainda não se tinham feito completas. essa 3ª condição.

A emenda do nobre senador pela provincia das

Chegando a Porto Alegre, procurei saber, si havia na

provincia alguem que me podesse auxiliar nesse Alagoas é ainda sem duvida alguma mais favoravel á

empenho; e já me havia entendido para esse fim com empreza do que a emenda da commissão, mas note o
o engenheiro belga Mabelde, quando antes mesmo de senado o que eu disse hontem, e é que as despesas

nisso me fallar o Dr. Barcellos, noticia-me o Dr. feitas pelo governo para descobrir essa mina forão
Landell, medico inglez residente em Porto Alegre, que feitas, por assim dizer, em utilidade publica, devem
em Pelotas havia um homem que, tendo ido para a ser consideradas como taes, e, não ha razão alguma
provincia como colono, era todavia do paiz de Galles, para que pese seu pagamento sobre uma empreza
onde em toda sua mocidade se occupara como que deve ser auxiliada.

Estas razões que dei hontem foram fortificadas

mineiro de carvão fossil.

Esse homem que é o Sr. Jonhson, me foi depois hoje pelo nobre senador pelo Rio Grande do Sul,

apresentado; e eu, não tendo para esse serviço quando demonstrou até certo ponto que o carvão de

nenhuma quota concedida pela provincia, nem pela que se tracta não é de superior qualidade, muito
assembléa geral, não pude logo empregal-o, como pouco servirá para o consumo da alta navegação a
aliás muito desejava, mas acceitei seu offerecimento, vapor, mas que servirá para as forjas e para a

e lhe assegurei que fizesse uma simples viagem ao pequena navegação do interior da provincia. Si, pois,
logar, e si tivesse a crença de haver nelle carvão isto é assim, como é que se póde ter como provado

fossil, eu lhe daria os meios para continuar nas que a empreza deve indemnizar o thesouro daquillo

posteriores indagações. O homem partiu para o que elle dispendeu nas explorações que o governo
municipio do Triumpho; e eu, que no sentido destas mandou fazer para com effeito verificar si existia essa
novas investigações tinha já officiado ao governo mina?
imperial, tive o prazer de ser por elle attendido com a

concessão de vinte contos de réis. Dahi datam as que
recentes explorações do carvão fossil.

O nobre senador pelo Rio Grande do Sul disse
eram

privilegio.

mais

Eu,

que

sufficientes

senhores,

não

15

annos

adopto,

de

declaro

Disse o nobre senador que eu tambem tinha francamente, a diminuição do prazo de 30 annos,

feito alarde da boa qualidade do carvão. Fiz esse porque não creio que a empreza tenha agora grandes
alarde firmado em experiencia e na opinião de lucros; talvez os tenha depois de fazer sacrificios

pessoas profissionaes. As amostras remettidas ao extraordinarios, e então é justo que seja compensada

arsenal de guerra da côrte foram sujeitas aos exames desses sacrificios. O meu fim é animar, acoroçoar,
de engenheiros inglezes, e desses exames se conclue tanto quanto fôr possivel, a exploração de taes
que o carvão, si não era bom, pelo menos era indicio minas; entendo que, ainda quando a companhia
de uma excellente mina. Si errei, foi fundado na obtenha
opinião de homens competentes.

grandes

lucros,

esses

lucros

não

são

sómente para ella; e sim tambem para o paiz; e por

Rematarei dizendo a V. Ex. que tambem não isso não consinto que se diminua o prazo de 30

acho razão no receio que o nobre senador manifestou annos.
de que o contracto passe para outras mãos. Parece

Pelo que diz respeito á exploração durante 5

que o proprio nobre senador não está convencido de annos em toda a provincia para ver si se descobre
que isso ha de acontecer, porque reconheceu o nella outras minas, eu tambem, Sr. presidente, não
caracter das pessoas que se acham á testa da posso concordar com o nobre senador, comquanto

empreza. Dous desses dignos cidadãos são filhos do deseje muito estar sempre de accôrdo com as
Rio Grande do Sul, e não hão de querer abandonar o opiniões do nobre senador pelo Rio Grande do Sul.
futuro grandioso que da boa direcção dessa empreza Entendo que dessas explorações hão de resultar

póde resultar á sua provincia, sacrificando-a ou grandes interesses ao paiz, e um anno ou dous não
limitando-a a uma especulação mercantil ou mera são sufficientes para se conseguir esse fim. O nobre
agiotagem.

senador pelas Alagôas e o proprio nobre senador pelo

que tive a honra de mandar á mesa.

datam de muitos annos infructuosamente. Este facto

Continúo a votar pela resolução com a emenda Rio Grande do Sul fizeram ver que essas explorações
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – prova mais a minha opinião em favor do que foi

O nobre senador pelo Rio Grande do Sul parecia não estipulado no contracto.
estar bem certo de que eu tinha reproduzido a

Agora,

mesma emenda que retirei. Eu hontem havia proposto particulares,

somente a suppressão da emenda da commissão que subentendido
substituia a condição 3ª do contracto; julguei então consentimento

pelo

que

sem

duvida

que
dos

é

respeita

aos

alguma

preciso

que

proprietários,

que essa minha emenda era sufficiente, mas ao indemnisados na fórma das leis vigentes.
depois vi que, supprimida a emenda da commissão,

terrenos
que

seja

que

está

com

serão

O SR. CANSANSÃO DO SINIMBU': – Assim

ficava subsistindo a condição 3ª do contracto, procedi eu; nunca mandei explorar por conta do
tornando-se

em

peior

situação

a

empreza;

e, governo nas propriedades particulares.

advertido disso, propuz hoje não só a suppressão da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

emenda da commissão, como da mesma 3ª condição Espero pois que o nobre ministro do imperio e o
senado não duvidarão adoptar a minha emenda.

do contracto.
Eu

já

tive

occasião

de

Sr.

O SR. DANTAS: – E o pagamento dos

difficil

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

demonstrar,

presidente, que não adopto a 3ª condição do instrumentos que o governo comprou?
contracto,

porque

essa

seria

de

muito

fiscalização; seria necessario uma contabilidade, para Esse pagamento fica intacto; minha emenda refere-se

se saber quanto de carvão recebe o governo, calcular ás despesas de mera exploração.
O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Presidente
o preço por que se recebe, para vêr de quanto fica o
thesouro

publico

indemnizado;

difficuldades que foram

tudo

isso

são do Concelho): – Sr. presidente, adopto a emenda de
suppressão
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proposta pelo nobre senador que acaba de fallar; e adopto deixo todavia de pedir a palavra na maior parte dos casos,
esta emenda, não por todas as razões apresentadas pelo porque sinto-me dominado pelo receio de tomar tempo ao
mesmo nobre senador, mas por uma dellas; e vem a ser senado, sempre que me parece que pouco ou nada posso
que a companhia, si tiver de pagar essas despesas, ha de accrescentar ao que têm dito outros oradores.
sempre carregal-a, no preço por que vender o carvão ao
particular.

Foi isto exactamente o que aconteceu durante a
discussão do projecto de lei de fixação de forças de terra.

Quanto á liquidação, si se adoptasse a emenda da Para que então guardasse silencio concorreram duas
commissão ou a do nobre senador pelas Alagôas, não vejo razões: o conhecimento da desnecessidade de qualquer
difficuldade alguma, e por isso digo que a unica razão que esclarecimento que eu podesse porventura prestar, tendo
me parece valiosa é essa de que a companhia procurará sido a proposta tão habilmente defendida pelo nobre
indemnisar-se do pagamento que fizer o governo na venda ministro interino da guerra, e o escrupulo de demorar por
do producto aos particulares.

mais tempo a discussão deste projecto, quando observo

Além disso, cumpre notar que essa mina já faz que pendem ainda de decisão do senado muitos outros
beneficios á provincia do Rio Grande do Sul, o governo assumptos, que não poderão ficar adiados além do termo
sustenta a lavra dessa mina em beneficio da navegação da sessão actual sem prejuizo do serviço publico e do
interna dessa provincia, porque actualmente a receita não direito das partes.
dá para a despesa que se está fazendo; e por

Entretanto confesso que senti não pequeno pezar

consequencia me parece que o governo póde dispensar por ter deixado de aproveitar essa opportunidade para
esse pagamento.

emittir tambem a minha opinião sobre diversos pontos do

Não posso informar emquanto importa a despesa debate, e para mostrar quanto me pareceram injustas
que se faz; data de mais tempo, mandei proceder a este algumas censuras feitas ao nobre ministro da guerra.
exame, tem vindo as contas do producto da lavra e da

Sobre a materia porém de que agora se tracta, não

receita actualmente, e não veiu ainda a conta da despesa posso deixar de dizer algumas palavras, visto que o nobre
de exploração; mas creio que não importa em tanto que senador pelo Matto-Grosso chamou-me nominalmente á
valha a pena exigir-se.

discussão, dizendo que os meus amigos na camara dos

Quanto ao prazo de 30 annos, direi que a deputados se haviam empenhado para que este artigo,
companhia tem de fazer muitas despesas, porque não ha agora convertido em emenda, fôsse alli destacado do
de mandar vir o carvão por terra; e, para que elle venha projecto de lei de fixação de forças, e que elle esperava
por agua, é preciso fazer obras no arroio, obras a que a que eu não deixasse de pronunciar-me sobre a sua
companhia não se sujeitaria si o prazo fôsse sómente de doutrina. Não sei que razões teria o nobre senador para
15 annos.

julgar-me assim obrigado a tomar parte nesta discussão;
não sei mesmo si foram só amigos meus, ou si tambem do
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

nobre senador que votaram na outra camara pela
separação do artigo; mas é questão que me parece não

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

valer a pena ventilar, porquanto, quer fossem os meus
amigos, quer fossem os do nobre senador (distincção que

Achando-se na ante-camara o Sr. ministro interino não desejo fazer agora) fica inteiramente livre o voto que
da guerra, é introduzido no salão com as formalidades do cada um de nós deve dar nesta casa.
estylo e toma assento na mesa; encerra-se a discussão do

Em primeiro logar, Sr. presidente, observarei que

art. 5º da proposta do poder executivo fixando as forças de não me parece opportuna esta occasião para adoptarmos
terra para o anno financeiro de 1859 – 1860.

a emenda offerecida pelo nobre senador. Tendo a camara

Passa-se a discutir o art. 6º additivo das emendas dos Srs. deputados, depois de uma luminosa discussão,
da camara dos deputados, e não havendo debate, fica resolvido
encerrada a discussão.

que

o

artigo

concernente

aos

castigos

applicaveis á guarda nacional fôsse destacado da lei de

Vem á mesa e é apoiado o seguinte artigo additivo:

fixação de forças, parece-me que nós não procederemos

«Para ser collocado onde convier. – A' guarda convenientemente, que não guardamos talvez toda a
nacional, quando sujeita aos regulamentos e disciplina do attenção devida áquella corporação, reenviando-lhe como
exercito de linha, na fórma do art. 134, cap. 4º tit. 6º da lei emenda additiva á lei aquillo mesmo que ella julgou dever
n. 602 de 19 de setembro de 1850, não é applicavel o separar. (Apoiados.)
castigo de pancadas, de que fallam os regulamentos de

Creio que em taes circumstancias não podemos ter

infantaria de 1763, e de cavallaria de 1764, e os artigos de bons fundamentos para esperar que similhante emenda
guerra.

seja facilmente acceita, e que iremos sem necessidade

«Em substituição de taes castigos, applicar-se-hão, alguma crear embaraços.
nos casos de pena arbitraria, como está determinado no §

O SR. D. MANUEL: – E' o que se quer.

3º do art. 11 dos ditos regulamentos, as outras penas do

O SR. SOUZA RAMOS: – Eu não pretendia fallar,

mesmo paragrapho mencionadas; e nos casos do art. 11 e mas como o nobre senador está envenenando as
1ª parte do art. 12 dos de guerra, a pena de prisão rigorosa intenções dos outros, peço a palavra.
determinada no art. 20. Paço do senado, em 19 de agosto
de 1858. – J. A de Miranda.»
O SR. FERREIRA PENNA: – Sr. presidente, posto

O

SR.

FERREIRA

PENNA:

–

Quem

está

envenenando?
O SR. SOUZA RAMOS: – Eu me refiro ao nobre

que eu procure habilitar-me quanto é possivel para dar um senador pela provincia do Rio Grande do Norte.
voto acertado sobre cada uma das questões, que se

O SR. D. MANUEL: – Eu podia dizer alguma cousa

discutem nesta casa, não só prestando toda a attenção mais do que tenho dito.
aos debates, mas tambem examinando a legislação e os
documento que esclarecem as materias,
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O SR. FERREIRA PENNA: – Estas razões, Sr. não poderão ser empregados além dos limites de territorio

presidente,

parecem-me

sufficientes

para

pronunciar em que tiver jurisdicção a auctoridade que os mandar, ou

desde já o meu voto contra a emenda, isto é, contra a requisitar. Exceptuam-se os casos em que as leis
admissão do projecto da camara dos deputados que o permittem aos juizes a entrada dentro dos limites da
nobre senador por Matto-Grosso offerece agora como jurisdicção alheia.»
emenda á lei de fixação de forças. Todavia, não sabendo

«Art. 89. Em todo o caso os destacamentos da

qual tenha de ser a decisão da maioria do senado, julgo guarda nacional não deixarão de estar sujeitos á
conveniente entrar em algumas considerações, sobre a auctoridade civil.»
intelligencia e execução que até hoje tem tido a actual lei

«A auctoridade militar não tomará o commando da

da guarda nacional no que toca ás diversas especies de guarda nacional para manutenção da segurança publica
serviço, porque desde muito tempo observo que algum sinão á requisição da competente auctoridade civil.»
equivoco sobre este ponto tem feito com que se attribuam

«Art. 90. A requisição e ordens pelas quaes a

á essa lei disposições muito mais amplas e rigorosas do guarda

nacional

fôr

chamada

a

fazer

serviço

de

que ella realmente contém, sendo talvez esta a principal destacamento deverão declarar o numero de homens
razão por que muitas pessoas julgam de urgente necessario. Taes destacamentos poderão durar emquanto
necessidade a sua reforma. O senado permittirá que eu lhe as necessidades publicas o exigirem, distribuindo-se o
tome alguns momentos, lendo diversos artigos da mesma serviço com a maior egualdade possivel.»
lei, visto que as suas proprias expressões podem servir
muito melhor do que as minhas para esclarecer a materia.

«Art. 91. Quando a guarda nacional fôr empregada
na fórma do art. 87 em virtude de ordem, ou auctorisação

Diz o art. 2º: (lê) O serviço da guarda nacional do governo, ou dos presidentes, abonar-se-ha aos officiaes
consistirá:
«§ 1º Em serviço ordinario dentro do municipio.»

e praças desde o primeiro dia da reunião, ou desde aquelle
em que cada um sahir da sua casa, feita a conta dos que

«§ 2º Em serviços de destacamento dentro ou fóra fôrem necessarios para a marcha, os mesmos soldos e
do municipio.»

etapes, e mais vencimentos, que competem á tropa de

«§ 3º Em serviço de corpos ou companhias linha. A despesa será feita pelos cofres geraes, ou
destacadas para auxiliar o exercito de linha.»

provinciaes, conforme a natureza do serviço, a que se

Diz o art. 86: «Quando a guarda nacional fôr destinar a força.»
empregada dentro do proprio municipio em serviço

A

simples

leitura

destes

artigos

basta

para

ordinario, para o qual devem ser chamadas diariamente e conhecer-se a differença que ha entre o serviço ordinario e
por escala todas as praças existentes no mesmo logar, de destacamento. Além de ser um gratuito e o outro pago,
não perceberá vencimento algum.»

podem as praças no primeiro caso recolher-se á suas

Para dar uma idéa ainda mais clara da natureza casas logo que finde o dia de serviço que lhes couber por
deste serviço, que a lei define como ordinario e que deve escala, ou logo que tenham feito a diligencia para que são
ser gratuito, trarei por exemplo aquelle que por muitos chamadas; e no segundo devem todas aquellas que
annos tem feito a guarda nacional do municipio da côrte: fizerem parte do contingente estar sempre promptas, ainda
as praças não se aquartelam, continuam a residir em suas mesmo nos dias de folga, para cumprirem as ordens
casas, donde são chamadas por escala a fazer o serviço superiores,

podendo-se

portanto

determinar

que

que lhes cabe, vindo portanto a ter cada uma dellas maior compareçam a revistas diarias, e que pernoitem nos
ou menor tempo de folga, segundo o numero total das que quarteis com a tropa de linha.
se acham promptas e as necessidades que occorrem. Este

No titulo 5º, arts. 92 e seguintes, acham-se

é o serviço que a guarda nacional de cada districto deve estabelecidas com toda a clareza as penas, a que deve
prestar, e realmente tem prestado, com maior ou menor ficar sujeita a guarda nacional durante o serviço ordinario e
regularidade, quando não ha força de linha ou policial, que de destacamento, e a maneira de applical-as. Dellas se vê
se empregue na guarda das cadêas, na prisão dos que o augmento das horas de serviço ás sentinellas, a

criminosos, e em outras diligencias que interessam ao retenção no corpo da guarda, a reprehensão simples, ou
socego e policia das povoações.

em menção na ordem do dia são as unicas penas que os

A natureza e condições do serviço chamado de commandantes podem applicar aos officiaes e praças; e
destacamento estão definidas nos artigos que passo a lêr.
«Art.

87.

A

guarda

nacional

deve

que as mais graves consistem nas prisões até dois mezes,

fornecer e na baixa de posto aos officiaes, que só podem ser

destacamentos, dentro ou fóra dos respectivos municipios, impostas
nos seguintes casos:»

por

sentença

do

concelho

de

disciplina,

dependente de confirmação de uma juncta composta de

«§ 1º Quando faltar a tropa de linha e de policia officiaes superiores, e de um juiz relator, e presidido na
para o serviço ordinario da guarnição, para escoltar de um côrte pelo ministro da justiça, e nas provincias pelos
logar para outro as remessas de dinheiro ou de quaesquer presidentes.
effeitos pertencentes á nação ou á provincia, ou para

A algumas pessoas tenho ouvido que a brandura e

conduzir os pronunciados, condemnados e quaesquer inefficacia destas penas é um dos principaes defeitos da lei
outros presos.»

actual, mas eu creio que similhante opinião não poderá ser

«§ 2º Para soccorrer algum municipio da mesma ou sustentada, deste que se observar que ellas não têm por
de diversa provincia, no caso de ser perturbado ou objecto sinão a correcção de faltas concernentes ao
ameaçado de sedição, insurreição, rebellião, ou qualquer serviço, sendo expresso no art. 101 da mesma lei que a
outra commoção, ou de incursão de ladrões ou malfeitores. applicação de taes penas não exempta os officiaes,
«Art. 88. Os destacamentos que forem fornecidos officiaes inferiores, cabos e guardas nacionaes de
para os fins declarados ao § 2º do art. antecedente,

qualquer outra em que incorrerem por crimes de diversa
natureza, ainda que commettidos em acto de serviço.
Assim pois, fica evidente que, si qualquer official
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ou praça da guarda nacional commetter, estando de completamente a saúde do soldado, e que a chibata não
serviço, um ferimento, um homicidio, ou qualquer outro produz tamanho mal. Por esta consideração é que o
crime de natureza diversa dos especificados nos artigos governo tem tolerado a applicação da chibata.
que acabei de citar, deverá ser processado e punido na

O SR. D. MANUEL: – Todos os governos.

forma dos codigos, assim como o são pelas leis e

O SR. MIRANDA: – Não, senhor.

tribunaes militares ou officiaes e praças do exercito.

O SR. D. MANUEL: – O Sr. marquez de Caxias que

Vejamos agora as condições que a lei estabelece o diga.
para o serviço de corpos destacados, como os manda
organisar, e quaes as penas, a que os sujeita (lê).

O SR. MIRANDA: – Tenho avisos recomendando o
contrario.

«Art. 117. A guarda nacional deve fornecer corpos

O SR. PRESIDENTE: – Já começam a cruzar-se os

destacados para defender as praças, fronteiras, e costas apartes.
do Imperio, como auxiliares do exercito de linha.»

O SR. FERREIRA PENNA: – Tambem me recordo

«Art. 118. Os corpos destacados não poderão se de ter lido algum aviso expedido em 1831, prohibindo,
tirados da guarda nacional sinão em virtude de lei especial. como degradante, o castigo da chibata; mas é inegavel
Dado porém o caso de rebellião, ou de invasão repentina que, passado pouco tempo, ficaram esquecidas taes
de inimigos no intervallo das sessões da assembléa geral, recommendações, continuando o mesmo castigo a ser
o poderão ser por decreto do governo no municipio da applicado em todos, ou em quasi todos os corpos do
côrte, e por ordem dos presidentes nas provincias, dando- exercito, o que eu não posso suppôr que tenha sido
se conta á assembléa geral, logo que estiver reunida.»

ignorado por todos os ministros da guerra.

«Art. 119. A lei, decreto, ou ordem pela qual se
determinar

que

a

guarda

nacional

forneça

corpos

O SR. D. MANUEL: – Por nenhum.
O SR. FERREIRA PENNA: – A occasião parece-me

destacados para o serviço de guerra, deverá fixar o opportuna, Sr. presidente, para tambem mostrar o
numero de homens, e a duração do serviço.»

equivoco em que laboram aquellas pessoas

que

Os arts. 120 á 128 prescrevem as formalidades e consideram a applicação de castigos corporaes á guarda
condições da designação das praças que devem compôr nacional como uma innovação feita pela lei de 19 de
os corpos destacados, estabelecendo excepções em favor setembro de 1850, sob a influencia do partido conservador.
dos homens casados, e dos que podem ser considerados Eu peço a quem quizer informar-se da verdade, que se dê
como pais de familia. (Continuando a lêr).

ao trabalho de examinar a lei de 18 de agosto de 1831,

«Art. 129. Os corpos que destacarem para o serviço que creou entre nós a guarda nacional, tomando por
de guerra conservarão a sua organisação, sempre que modelo a da França, organisada em 1830, e considerada
nisto não houver inconveniente. No caso contrario dar- como instituição a mais popular. Então ver-se-ha que
lhes-ha o governo ou o presidente da provincia a aquella lei, egualmente tida por muito liberal, já continha,
organisação

provisoria

que

fôr

mais

adequada

ás sem differença de uma virgula, o mesmo artigo ha pouco

circumstancias e necessidades do serviço.»

lido, que agora repito: «Logo que os corpos destacados da

«Art. 130. A designação dos officiaes que houverem guarda nacional estiverem organisados, ficarão sujeitos ao
de servir nos corpos destacados será feita pelo governo ou mesmo regulamento e disciplina do exercito de linha.»
pelos presidentes, que poderão escolhel-os dentre os da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex.

guarda nacional; ainda que não pertençam aos mesmos não se recorda que em França não ha chibata para o
corpos que tiverem de dar os contingentes, ou dos do exercito de linha?
exercito.»

O SR. FERREIRA PENNA: – Recordo-me, mas o

«Art. 134. Logo que os corpos destacados da que agora desejo notar é que os auctores da lei de 18 de
guarda nacional estiverem organisados, ficarão sujeitos ao agosto de 1831, que já continha esta disposição,
mesmo regulamento e disciplina do exercito de linha.»

pertenciam ao partido liberal. Haverá sobre isso alguma

Nestas palavras – regulamento e disciplina do duvida?

exercito de linha – é que estão comprehendidos os

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Isso

castigos corporaes, que agora se pretende abolir, sendo podia eu perguntar a V. Ex. que era da seita delles.
um delles o de pancadas de espada de prancha, que na
practica tem se substituido pelo da chibata.

O SR. FERREIRA PENNA: – Naquella época era eu
ainda muito moço, e não tinha assento no corpo legislativo;

Discorrendo sobre este ponto, o nobre senador por hoje, fallando deste assumpto, não tenho em vistas fazer
Matto-Grosso

exprimiu-se

em termos que me não uma recriminação, mas sómente contribuir para que fique

pareceram os mais convenientes; S. Ex. fez do alto da bem patente a verdade dos factos.
tribuna um energico protesto contra a applicação de tal
castigo,

como

si

fôsse

um

abuso

As observações que tenho feito, Sr. presidente,

modernamente fundando-me na letra da lei de 19 de setembro de 1850,

introduzido.

parecem-me sufficientes para pôr fóra de duvida as

O SR. MIRANDA: – Não ha lei que mande applicar differenças muito essenciaes, que a mesma lei estabelece
o castigo da chibata.

entre o serviço de destacamento e o de corpos destacados

O SR. FERREIRA PENNA: – Bem sei que não ha (Apoiados).
lei, e que os regulamentos militares só fallam da espada de

O SR. MIRANDA: – Estamos muito concordes.

prancha; mas o nobre senador tambem sabe que a

O SR. FERREIRA PENNA: – Para o serviço de

substituição começou a ser admittida, por mais humana, destacamento são chamados os corpos, ou fracções
ou menos rigorosa, desde que a experiencia e observação
dos facultativos mostrou que a applicação de 50
pranchadas póde estragar
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delles, sem alterar-se a sua organisação primitiva; as não são extraordinarias. Não sei si o comprehendi bem...
praças continuam a ser commandadas por seus proprios

O SR. MIRANDA: – Argumentei com os effeitos da

officiaes; o soldo lhes é pago pelo cofre geral, ou pelo dissolução do tal exercito de observação, com

a

provincial, conforme a natureza do serviço; as penas desnecessidade que resultava desta dissolução para com
applicaveis são unicamente as do titulo 5º da lei, muito o

serviço

de

corpos

destacados

e

conclui

pela

mais brandas do que as dos regulamentos militares. desnecessidade, e não pela illegalidade.
Entretanto parece que a este respeito tem havido alguma

O SR. PRESIDENTE: – Isto é um discurso!

equivocação, entendendo-se que a guarda nacional

O SR. MIRANDA: – O orador pediu explicação.

empregada no serviço interno e policial das povoações, e

O SR. PRESIDENTE: – Embora peça, o Sr.

não chamada a fazer parte de corpos destacados, fica senador não as póde dar sem ter a palavra.
tambem sujeita a castigos corporaes.

O SR. MIRANDA: – Essa é boa! Quantas vezes elle

O SR. MIRANDA: – E' um abuso ainda mais pedir esclarecimentos, quantos eu hei de dar-lh'os.
intoleravel.

O SR. FERREIRA PENNA: – A observação do

O SR. FERREIRA PENNA: – A gravidade da nobre senador suscitou-me uma outra, e vem a ser que o
materia

exige

alguma

providencia

que

previna

as art. 5º do projecto de lei de fixação de forças, já votado

consequencias de similhante erro, e isto será bem facil.

pelo senado, seria mais convenientemente redigido, si

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mande dissesse: «O governo fica auctorisado para manter até
emenda.

quatro mil praças da guarda nacional em serviço de

O SR. FERREIRA PENNA: – Si alguma emenda destacamento ou de corpos destacados.»
tivesse eu de offerecer, e fôsse bem cabida no projecto

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Apoiado.

que discutimos, seria sómente para substituir a expressão

O SR. PRESIDENTE: – Mas isso agora não é

– serviço de destacamentos – por outra, que mais objecto da discussão.
claramente distinguisse este serviço do de corpos

O SR. FERREIRA PENNA: – E' uma simples

destacados; mas não a julgo necessaria. Bastará que se observação.
explique a verdadeira intelligencia da lei em uma circular
do

governo,

que

seja

communicada

a

todos

O SR. PRESIDENTE: – Mas uma observação dá

os logar a uma resposta; a discussão deve se limitar

commandantes da guarda nacional, recommendando-se- unicamente á emenda.
lhes sob sua responsabilidade que, sempre que ella
houver

de

ser

empregada,

façam

declarar

O SR. MIRANDA: – E' necessario responder ao que

muito eu disse hontem.

expressamente em ordens do dia qual a natureza do

O SR. FERREIRA PENNA: – Mas Sr. presidente, a

serviço, e das penas a que fica sujeita. Assim deverá emenda tracta dos castigos que se deve applicar á guarda
cessar a confusão que se tem feito dos dois serviços.

nacional empregada em corpos destacados, e a minha

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não observação tendia a mostrar em que circumstancia tem
está ahi a difficuldade.

logar esse serviço, e o de destacamento – Por isso, ia eu

O SR. FERREIRA PENNA: – O conhecimento de dizendo que, dando-se ao art. 5º a redacção que indiquei,
alguns factos auctorisa-me para dizer que tem havido esse ficaria o governo auctorisado para fazer a despesa
equivoco, ou confusão.

neccessaria com a guarda nacional, que em quaesquer

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não circumstancias houvesse de ser chamada a serviço de
digo o contrario, mas não está nisso a difficuldade.

destacamento, ou de corpos destacados, evitando-se a

O SR. FERREIRA PENNA: – Agora mesmo observo superfluidade

de

dar-lhe

para

circumstancias

que um mappa annexo ao relatório do ministerio da guerra extraordinarias uma auctorisação, que a mesma lei da
dá como empregadas em destacamento na provincia do guarda nacional já lhe confere muito expressamente.
Rio Grande do Sul 190 praças da guarda nacional, na do

UMA VOZ: – Eu concordo.

Espirito Santo 43, na Bahia 186, nas Alagôas 195, no

O SR. MIRANDA: – Eu não concordo, nem deixo de

Amazonas 165 e em Matto-Grosso 186; mas eu fico em concordar; o que digo é que o Sr. Penna está combatendo
duvida si com a expressão – guarda nacional em o artigo que eu combati.
destacamento

–

quiz

se

designar

este

serviço

propriamente dito, ou de corpos destacados.

O SR. FERREIRA PENNA: – Note-se que o art. 118
da lei de 19 de setembro de 1850, que eu já li, diz na 1ª

O SR. MIRANDA: – Concebo que estão na primeira parte que os corpos destacados não poderão ser tirados
especie. Creio que quem organisou o mappa sabe da guarda nacional sinão em virtude de lei especial, mas
perfeitamente avaliar o serviço.

não diz que o não sejam em circumstancias ordinarias,

O SR. FERREIRA PENNA: – Não contesto isso, antes parece referir-se a ellas, pois que na parte 2ª dispõe
mas observo que a expressão que se empregou póde dar como excepção, que dado o caso de rebellião, ou de
logar á duvida, mórmente tendo eu razões para crêr que invasão repentina de inimigos no intervallo das sessões da
em algumas provincias, como por exemplo a do Rio assembléa geral o poderão ser por decreto do governo no
Grande, tem sido esse serviço considerado como de municipio da côrte, e por ordem dos presidentes nas
corpos destacados, e em outras de simples destacamento.

provincias. Parece-me pois claro que a auctorisação

O nobre senador por Matto Grosso, fallando hontem especial, de que o governo póde precisar, é para
sobre este ponto, deu a entender que julgava illegal a circumstancias ordinarias, não para as extraordinarias.
continuação do serviço de corpos destacados na provincia
do Rio Grande, visto que as actuaes circumstancias
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criterio do governo, e sendo certo que, não obstante
achar-se o Imperio em socego, tem-se continuado a

O SR. FERREIRA PENNA: – Não conhecendo

empregar a guarda nacional em serviço de corpos

acto algum que tenha definido em outro sentido as

destacados, o que se deve concluir é que o governo

circumstancias extraordinarias de que fallam as diversas

considera como circumstancias extraordinarias não só os

leis de fixação de forças, considero como taes os casos

casos de rebellião, invasão de inimigos, ou outro

de rebellião, e de invasão de inimigos, e para estes casos

successo que perturbe a ordem publica, mas tambem a

digo que nem o governo precisa de auctorisação especial,

occurrencia de quaesquer motivo que a obriguem a

porque a propria lei da guarda nacional Ih'a confere; nem

supprir com a guarda nacional a falta de tropa de linha

é possivel que o corpo legislativo fixe antecipadamente o

nas diversas providencias.

numero de praças, que deverá ser maior ou menor,

Admittida esta intelligencia, poderá o art. 5º passar

segundo a gravidade e extensão dos successos que

como está redigido, até porque a expressão destacar não

occorrerem.

designando unicamente o serviço de destacamento, nem

Ainda observei que além da disposição da parte 2ª

o de corpos destacados, deixa ao governo a liberdade de

do art. 118 da lei de 19 de setembro de 1850, existe hoje

preferir o primeiro sempre que as circumstancias o

o regulamento expedido em 18 de novembro de 1857

permittirem, poupando assim á guarda nacional a

para a guarda nacional das provincias limitrophes com

applicação das penas do regulamento militar, a que ficaria

paizes estrangeiros, que no art. 14 diz o seguinte (lê): «A

sujeita no segundo caso.

guarda nacional poderá ser chamada por deliberação do

Agora, Sr. presidente, peço permissão a V. Ex.

governo, ou do presidente da provincia a serviço de

para dizer algumas palavras sobre o facto que o nobre

corpos destacados, e empregada na guarnição e policia

senador por Matto-Grosso referiu ao senado, de ter sido

das fronteiras, não só nos casos de que tracta o art. 118

chibatado um guarda nacional na provincia do Amazonas.

da lei, mas tambem quando houver perigo ou ameaça de

O SR. MIRANDA: – O facto é confirmado pelo Sr.

invasão de inimigo externo, e sempre que o exigir a

ministro da marinha.

segurança do Estado.»

O SR. FERREIRA PENNA: – O nobre ministro

Assim pois acham se o governo e os presidentes

disse que o governo ainda não tinha recebido participação

amplamente auctorisados para chamar a serviço de

official. Diversas cartas que ultimamente recebi daquella

corpos destacados a guarda nacional das provincias

provincia nada dizem a tal respeito, e custa-me muito a

fronteiras em todo os casos circumstancias que se pódem

crer que esse facto se desse com as circumstancias que

considerar urgentes, ou extraordinarios; e sendo tambem

se referem. Posto que a villa de Sylves não seja um logar

claro que pela lei de 19 de setembro têm elles a faculdade

muito civilisado, creio com tudo que faria injustiça aos

de empregar em destacamento toda a força que fôr

seus

necessaria, ainda em circumstancias ordinarias, para o

auctoridades locaes, si admitisse a possibilidade de alli

serviço interno dos districtos, onde a não houver de linha,

commetter-se publicamente similhante attentado por

ou de policia...

ordem de um official da guarda nacional e na presença do

habitantes

em

geral,

e

particularmente

ás

O SR. D. MANUEL: – Isso não tem questão.

vigario, como diz uma correspondencia a que se referem

O SR. MIRANDA: – Isso não nego.

diversos jornaes.

O SR. D. MANUEL: – E' o que faltava.

O SR. MIRANDA: – O Sr. ministro affirmou.

O SR. FERREIRA PENNA: – ...por isso disse eu

O SR. FERREIRA PENNA: – O Sr. ministro referiu-

que a redacção do art. 5º seria mais clara e exacta, si se

se a noticias particulares, accrescentando que o governo

limitasse

ainda não tinha recebido participação official, e eu digo

auctorisar

a

despeza,

não

fallando

em

circumstancias extraordinarias. Não pretendo todavia

que

offerecer emenda alguma na 3ª discussão, porque

conhecimento

observo que esta redaccão é a mesma que tem passado

entretanto com a certeza de que, a ser veridico o facto,

suspendo

o

meu

dessa

juizo

emquanto

participação,

não

tiver

tranquillisando-me

nas leis de fixação de forças dos seis ultimos annos,

haverá da parte do presidente da provincia e do governo

sendo de notar-se que o art. 3º da de 18 de agosto de

toda a solicitude e energia em fazêl-o punir o rigor da lei.

1852, pelo qual foi o governo egualmente auctorisado

O SR. MIRANDA: – O Sr. ministro disse que o

para destacar até quatro mil praças da guarda nacional,

presidente já começou a dar providencias. Não queira o

accrescentaram-se as seguintes palavras: «Esta clausula

nobre senador negar o facto.

terá applicação desde já.» Naquella época achavam-se

O SR. FERREIRA PENNA: – Querer eu negar o

em socego, si bem me recordo, todas as provincias do

facto!!! Que vistas e que motivos poderão induzir-me a

Imperio.

isso?

O SR. SOUZA E MELLO: – O estado do Rio da
Prata...

O SR. MIRANDA: – Está custando a acreditar...
O SR. FERREIRA PENNA: – Digo que custa-me a

O SR. FERREIRA PENNA: – A campanha do

crel-o, por parecer-me realmente incrivel. Mas o nobre

Uruguay já havia terminado no dia 3 de fevereiro

senador deve estar certo de que, a ser exacto, ninguem o

antecedente em a batalha de Monte-Caseros.

condemnará mais do que eu.

O SR. SOUZA E MELLO: – Mas estavam ainda
destacados 9,000 guardas nacionaes.
O SR. FERREIRA PENNA: – O que se infere das
palavras que acabei de lêr é que o corpo legislativo,
apreciando as circumstancias daquelle tempo, ainda as
considerou como extraordinarias, mas todas as leis
posteriores têm deixado essa apreciação ao juizo e

Desejava ainda, Sr. presidente, dar alguma
resposta, não só ás observações que ultimamente fez o
nobre senador por Matto-Grosso sobre a questão das
auctorisacções concedidas ao governo, mas tambem
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a algumas censuras por elle dirigidas muito injustamente declaração similhante, o meu ministerialismo não poderia ir
ao nobre ministro da guerra.

ao ponto de ser mais governista do que o proprio governo,

O SR. D. MANUEL: – A isso já o Sr. ministro da e por consequencia voto pelo artigo addittivo.
marinha respondeu.

O SR. D. MANUEL: – Que não haja chibata?

O SR. FERREIRA PENNA: – Mas, alem de não ser Tambem voto.
a occasião opportuna, julgo-me dispensado de fazel-o,

O SR. SOUZA RAMOS: – Sim, senhor; voto depois

avista do que já disseram o nobre ministro da marinha e o da declaração do governo de que não ha nessa medida
honrado senador pela provincia do Rio Grande do Norte.

nenhum inconveniente.

O SR. MIRANDA (com ironia): – Fui completamente
derrotado!

Agora, Sr. presidente, farei algumas observações (e
foi principalmente para isso que pedi a palavra) sobre a

O SR. D. MANUEL: – Que duvida!

conveniencia desta discussão na occasião presente.

O SR. FERREIRA PENNA: – Todavia creio que não

Entendo que bom serviço fez o Sr. senador por

sahirei da ordem, accrescentando que a censura fundada Matto-Grosso, offerecendo como emenda o artigo additivo
na differença que o nobre senador notou entre o numero que foi separado na camara dos Srs. deputados.
de praças da guarda nacional effectivamente empregadas

O SR. MIRANDA: – Assim o creio.

em certa época, segundo um mappa annexo ao relatorio

O SR. SOUZA RAMOS: – Estou profundamente

do ministerio da guerra, e aquelle de que fez menção o convencido que o senado não faltará a consideração
nobre ministro em outro documento official, não póde de devida á camara dos Srs. deputados, enviando como
maneira alguma ter o peso que o nobre senador pretendeu emenda o artigo additivo que por elle foi separado.
dar-lhe. Esse documento é a exposição de motivos do

O SR. MIRANDA: – Apoiado.

decreto de março do corrente anno, pelo qual se abriu um

O SR. SOUZA RAMOS: – Estou profundamente

credito supplementar para as despesas do ministerio da convencido de que o senado deve, não direi em bem da
guerra no exercicio ultimamente findo, e pela sua leitura sua dignidade, porque a questão talvez não tenha esse
conhece-se que o nobre ministro, allegando o facto de alcance; mas o senado, para proceder convenientemente,
haver-se mandado chamar a serviço cêrca de cinco mil deve mandar para a camara dos Srs. deputados como
praças da guarda nacional, não fixou este numero, nem emenda o artigo que por ella foi separado.
affirmou que todas ellas tivessem sido effectivamente

Senhores, esta discussão teve logar ha bem

empregadas. Para a abertura de similhantes creditos nem poucos dias; ainda está na lembrança e memoria de todos:
sempre é possivel tomar por base uma conta exacta de o artigo additivo foi approvado naquella camara por quasi
toda a despesa feita e por fazer, e no caso de que unanimidade e em votação nominal, a que os nobres
tractamos bem se vê que o nobre ministro, não podendo ministros concorreram com seus votos; e separou-se pelo
em um mesmo dia saber precisamente o numero de motivo manifestado de evitar-se embaraços á passagem
praças empregadas nas diversas provincias, devia calcular da lei de fixação de forças no senado. E' pois da maior
a despesa pelo maximo, segundo as ordens que a tinham conveniencia que o senado desvaneça essa prevenção.
auctorisado. Assim pois, fica bem patente, a meu ver, a (Apoiados da opposição.)
O SR. D. MANUEL: – E' tactica.

improcedencia da censura do nobre senador.
O SR. SOUZA RAMOS: – Sr. presidente, o nobre

O SR. SOUZA RAMOS: – E, senhores, reduzamos

senador que acaba de fallar não julgou conveniente expôr as cousas aos seus devidos termos...
sua opinião sobre a acceitação da idéa consignada no art.

O SR. D. MANUEL: – Vamos a isso.

additivo

O SR. SOUZA RAMOS: – Si ha tactica, saiba-se

que

se

discute;

limitou-se

a

mostrar

a

inconveniencia de se o adoptar agora como emenda, donde ella parte.
mandando-se o mesmo artigo para a camara dos Srs.

O SR. D. MANUEL: – Apoiado.

deputados, quando ella depois de uma larga discussão o

O SR. SOUZA RAMOS: – Os que têm assento nas

havia destacado da lei da fixação de forças.

camaras sabem, mas nem todo o publico sabe, que o

Eu nenhuma duvida terei em expôr a minha opinião governo tem grande influencia na ordem dos nossos
a respeito do artigo additivo que se discute, e o farei em trabalhos;
termos muito breves.

os

presidentes

das

camaras

muito

judiciosamente trazem de preferencia para a discussão

Acho inconveniente que se applique á guarda aquellas materias que o governo julga que com preferencia
nacional penas differentes daquellas que se applicam á devem occupar a attenção das camaras: podia acontecer
força

de

linha,

quando

ella

estiver

operando que o projecto que veiu da camara dos Sr. deputados,

conjunctamente com a mesma força.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

favorecido com uma votação nominal quasi unanime, com
o apoio expresso do governo, não tivesse discussão nesta

O SR. BARÃO DE QUARAIM (ao Sr. Marquez de casa, e então toda a responsabilidade do adiamento, que
Caxias): – Mas no Rio Grande do Sul V. Ex. já commandou neste caso se interpreta como rejeição da medida,
os Allemães e Prussianos, que tinham penas differentes.
O SR. SOUZA RAMOS: – Essa é, pois, a minha

recahiria sobre o senado.
Ora, convirá que o senado tome a reponsabilidade

opinião; mas, como o nobre ministro da guerra declarou na de rejeitar por similhante maneira uma medida que lhe é
camara dos deputados que não havia inconveniente em se apresentada com o apoio quasi unanime dos immediatos
adoptar a idéa do artigo additivo, e como o governo representantes do povo, e o que é mais neste caso, com o
declarou que o acceitava, depois de uma

apoio do governo, que declarou
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uma

tenho emittido nesta casa, e portanto não tenho

responsabilidade grande, Sr. presidente, e pela minha

necessidade de repetil-as; em tempo opportuno mostrarei

parte declaro desde já que não a acceito.

de novo que hei de ser um dos membros do senado que

Si porventura o governo, achando inconvenientes

hão de concorrer com o seu voto para que seja adoptada

nesta medida, si pronunciasse nesse sentido na camara,

a proposição da outra camara relativa ao objecto sobre

eu acompanharia ao governo, eu sacrificaria o prazer da

que versa o artigo.

popularidade, que me resultaria de dar o meu voto a esta

Appaudo, Sr. presidente, e applaudo de coração

idéa para servir ao meu paiz; mas o governo declarou

tudo quanto se disse na outra camara, relativamente á

muito explicitamente que nenhum inconveniente ha nesta

necessidade de acabar-se com o castigo das pancadas

medida, e, portanto, não vejo razão nenhuma para não

na guarda nacional, e hei de ter occasião do mostrar a

acompanhar o governo nessa sua opinião.

grande differença que ha entre o exercito e a guarda

Assim, Sr. presidente, si o motivo por que se
separou o artigo additivo da lei da fixação da força, foi

nacional, mesmo quando chamada ao serviço de corpos
destacados.

para evitar os longos debates do senado, estes podem se

O SR. SOUZA RAMOS: – Talvez não tenha

dar desde que o artigo foi offerecido como emenda, e por

occasião de mostrar, porque não sei ha quem queira

consequencia

oppor-se.

nada

se

remedeia;

agora

se

está

discutindo, consome-se o tempo com isso, e esse tempo

O SR. D. MANUEL: – Mas esta questão não é para

será inteiramente perdido si a mesma materia tiver de

agora, não a julgo opportuna, e nesta parte abundo

entrar outra vez em discussão.

completamente nas idéas emittidas com toda a lucidez

O SR. FERREIRA PENNA: – Mas ainda como
emenda póde ter mais debate na outra camara.

pelo honrado senador pelo Amazonas.

Não julgo

opportuno tractar-se desta questão em uma lei annua,

O SR. SOUZA RAMOS: – A emenda ha de passar

quando temos já uma proposição da camara dos Srs.

alli sem mais debate; portanto me parece que não ha

deputados que consagra a doutrina que se contém no

inconvenientes

additivo, offerecido pelo nobre senador por Matto-Grosso.

algum,

ha

pelo

contrario

toda

a

conveniencia da parte do senado desfazer as prevenções

Vejo bem, senhores, o alcance desta tactica; ella
tem dois fins: 1º, a opposição está perdida, (riso da

que deram logar á separação do artigo additivo.
Quanto a mim, declaro ao nobre senador que não

opposição) a opposição está perdida no conceito publico,

tomarei tempo ao senado em combater o artigo additivo,

a opposição está reduzida a um pequeno circulo de

antes silenciosamente hei de dar-lhe o meu voto. Assim,

vermelhos; e é notavel que, quando as opposições em

Sr. presidente, não vejo razão alguma que proceda para

regra são afagadas, bem tractadas pelo povo, a actual é

não se votar sobre o artigo additivo nesta occasião.

amaldiçoada por elle. Outr'ora eu observava que os

Entretanto, para desvanecer qualquer prevenção

membros da opposição, quando sahiam desta casa,

que possa haver sobre este meu procedimento, não

achavam

duvidarei acompanhar o nobre senador pela provincia do

comprimentos; hoje quaI é o opposicionista a quem não

Amazonas, quando quer que se discuta em separado esta

se olha com rancor?

materia (hão de notar que estou muito ministerial...) si o
nobre ministro da guerra declarar que não convém agora
O SR. D. MANUEL: – Timeo.
SR.

muitas

pessoas

que

lhes

dirigiam

O SR. DANTAS: – Eu não olho com rancor á
ninguem.
O SR. D. MANUEL: – Não me refiro ao nobre

esta discussão...
O

fóra

SOUZA

RAMOS:

senador, mas o povo pergunta á opposição: «Porque
–

...mas

ha

de

tendes empregado todos os esforços, todas as tricas,

comprometter se a sua influencia que cabe ao governo

todos os meios para que não passem as medidas que o

para fazer entrar em discussão a resolução da outra

paiz ardentemente reclama?»

camara; o que não quero é que essa resolução fique na

O SR. PRESIDENTE: – O que me parece é que o

poeira da secretaria, e o senado carregue com a

nobre senador póde refutar os argumentos apresentados

responsabilidade de ter matado uma idéa que se

pelos outros oradores, mas não attribuir-lhes más

apresenta favorecida com a approvação quasi unanime

intenções.

dos immediatos representantes do povo, e com o apoio
manifestado e declarado do governo. Si o Sr. ministro

O SR. MIRANDA: – Deixe-o dizer o que quizer, Sr.
presidente.

acha inconveniente a discussão agora, adiemol-a, mas

O SR. D. MANUEL: – Que duvida! vão ouvindo.

comprometta-se S. Ex. a que o governo fará com que ella

O SR. PRESIDENTE: – Mas não póde attribuir

seja discutida nesta sessão, afim de ser approvada ou

más intenções aos membros da casa.

rejeitada.

O SR. D. MANUEL: – Pois dizer que ha tactica é

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Apoiado.

attribuir más intenções? Si V. Ex. me não interrompesse,

O SR. SOUZA RAMOS: – Procedendo assim, creio

não me faria esta advertencia. Estou expondo o motivo do

que procedo regularmente...

artigo additivo.

O SR. D. MANUEL: – E ministerialmente!
O SR. SOUZA RAMOS: – ...sem incorrer na

Eu disse que a opposição está perdida; pois bem,
agora

ella

quer

captar

a

benevolencia

publica,

censura feita pelo nobre senador pelo Rio Grande do

esforçando-se para que passe uma medida que ella

Norte, de que assim procedo por tactica.

entende ser popular. A opposição no fim da sessão,

O SR. D. MANUEL: – Isso é censura?
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. D.
Manuel.
O SR. D. MANUEL: – Minhas idéas sobre o artigo
que se discute são conhecidas; por muitas vezes as

depois de ter perdido tudo...
O SR. MIRANDA: – Ah!
O

SR.

D.

MANUEL:

–

...depois

de

estar

desacreditada, depois de estar amaldiçoada, quer vêr si
se congraça com os que a tem amaldiçoado! Tenham
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paciencia, porque estou disposto a não dizer sinão emquanto não fôr promulgada a que tem de reger no de
verdades.
O

1859 – 1860, não hão de ser discutidos de preferencia a
SR.

MIRANDA

E

OUTROS

SRS.

DA quaesquer outros?

OPPOSIÇÃO: – Verdades a seu modo.

Desde já me comprometto a não só votar pela

O SR. D. MANUEL: – Já vê pois V. Ex. o 1º fim proposição que acaba com o castigo de pancadas na
dessa nova tatica empregada por um general tão distincto guarda nacional, mas tambem a sustental-a com o fraco
como o nobre senador, que todos os dias nos dá provas da auxilio da minha palavra; porém não o faço, porque me
sua immensa aptidão para o serviço das armas.
O 2º motivo ou fim da tactica, Sr. presidente, é
suscitar um conflicto entre o governo e as camaras.

persuado que a occasião é inopportuna.
Hoje não o faço porque basta de massar-se
(permitta-me V. Ex. a expressão) a um ministro que

Digo – conflicto – e o digo de proposito, porque V. hontem disse no senado, em resposta a um senador: «Eu
Ex. sabe que o ministerio na camara dos Srs. deputados estou incommodadissimo, não posso hoje fallar;» tendo-o
pediu a seus amigos que empregassem os esforços que feito, Sr. presidente, em todas as sessões passadas, e
se costumam empregar nas casas do parlamento, para tendo dado ao senado todos os esclarecimentos pedidos
que a emenda que se tinha offerecido fôsse destacada do pelo nobre senador que tem tomado parte na discussão, e
projecto de fixação de forças e formasse um projecto a respondido a todas as censuras feitas a seu collega o Sr.
parte.

ministro da guerra; tendo, emfim, cumprido completamente
Note-se que o ministerio foi explicito sobre esta os deveres de ministro da corôa; pois bem, a este ministro

materia, não deixou nada a desejar ao paiz; o ministerio que assim procedeu, respondeu-se, quando declarou que
disse pelo orgão de um de seus membros na camara dos estava incommodadissimo, mandando um requerimento á
Srs. deputados: «Nós queremos acabar com o castigo das mesa para que se adiasse a discussão; de sorte que o
pancadas na guarda nacional, queremos realizar uma idéa nobre ministro se levantou para dizer: «Eu apezar de estar
que ha muitos annos tem sido discutida no parlamento; incommodadissimo, todavia, para não demorar mais a
como nos parece que esta idéa está hoje amadurecida, e é discussão, me comprometto ainda a fallar,» isto é, se
acceita não só pelo paiz official sinão tambem pelo paiz comprometteu a estragar mais a sua saúde já alterada,
real, nós a adoptamos, queremos que ella se torne uma lei porque assim o exigiu o honrado membro por Matto
do paiz; mas nós achamos que isso não convém em uma Grosso; exigencia de que me parece não haver exemplo
lei annua, porque esta idéa importa a revogação do que em nenhum parlamento estrangeiro; acto que não vi ainda
existe, importa uma substituição de leis penaes, e isso não practicar-se em nenhuma de nossas camaras, acto que me
póde ter logar em uma proposta que fixa as forças da terra, revoltou a ponto de soltar em conversa com alguns amigos
em uma lei que dura apenas um anno.

expressões

fortes,

para

estigmatizar

um

tão

cruel

Eis, Sr. presidente, os dois principaes fins do procedimento.
additivo.

Os membros da opposição deviam ter reparado o

Ora, si o ministerio na camara dos Srs. deputados comportamento do seu correligionario até por desaggravo
pediu a seus amigos que separassem a idéa que tinha da humanidade offendida. (Riso da opposição). Estão
passado com quasi unanime votação; si a grande maioria rindo-se? Ah! querem cousa melhor...
da camara, e até mesmo alguns membros da opposição

Pois bem, para não fatigar mais o Sr. ministro e

votaram pela separação, o que ha de agora dizer esta para que S. Ex. possa dar-se ao repouso que lhe é
maioria que apoia ao governo, si para alli voltar a proposta preciso, não direi mais nada sobre o artigo additivo.
de fixação de forças com a mesma emenda que ella tinha

Si o nobre senador pela provincia de Minas Geraes

separado, e da qual tinha formado uma proposição a é ministerial, como acaba de dizer, porque nos declarou
que para dar uma prova de seu ministerialismo é que

parte?

Não se vê, senhores, que ha um desejo ardente de votava a abolição da chibata na guarda nacional...
crear difficuldades ao ministerio, e de pôl-o em lucta com

O SR. SOUZA RAMOS: – Não disse assim.

os seus amigos da outra camara, para enfraquecel-o e
lançal-o por terra?

O SR. D. MANUEL: – Salva a redacção. V. Ex. deu
a entender que ninguem era mais ministerial do que V. Ex.;

Não está patente que o additivo é a continuação ora, eu estava em alguma desconfiança a este respeito.
dos meios que os notaveis do paiz têm empregado, quer

O SR. SOUZA RAMOS: – Disse que estava

na imprensa, quer nas camaras, quer nos clubs, para ministerial.
conseguir seus fins?
Como portanto si nos diz hoje: «A medida é muito
simples, votemos por ella?» Como se quer nos ultimos

O SR. D. MANUEL: – Isso é tactica.
O SR. SOUZA RAMOS: – Como quizer entender.
O SR. D. MANUEL: – Essa filagrana é que não

dias da sessão que o ministerio se comprometta a fazer posso comprehender; é ministerial hoje, amanhan deixa de
passar no senado a proposição que veiu da outra camara o ser, depois torna a ser ministerial, e no dia seguinte não
e que consagra a doutrina que se acha no artigo offerecido sei o que será! Pois bem, hoje está ministerial, e para dar
pelo honrado membro pela provincia de Matto Grosso?

uma prova de seu ministerialismo declarou que votava

Pois, senhores, deveras póde-se exigir que em uma contra a emenda, uma vez que o Sr. ministro afirmasse
sessão tão adiantada, quando temos negocios da maior perante o senado que o governo promoveria a discussão
urgencia para discutir, se pretira tudo unicamente para se da proposição da camara dos Srs. deputados que
tractar dessa proposição? Quando vierem os orçamentos consagra a mesma doutrina do additamento.
para a casa, quando vier o projecto que se discute na
camara dos Srs. deputados mandando que continue em
vigor a lei do orçamento decretada para o exercicio de
1858 – 1959,

O SR. SOUZA RAMOS: – Isso disse eu.
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O SR. D. MANUEL: – Pois declaro a V. Ex. e ao tactica da opposição, tanto mais quanto ha muitos dias que
senado timeo, Danaos, et dona ferentes. Quando vejo que o nobre senador pelo Rio de Janeiro tem estado em
um opposicionista faz taes offerecimentos, fico de sobre silencio? Quando o nobre senador apparece na tribuna,
aviso; digo logo, usando da expressão de que em uma das fico logo tremendo, porque digo comigo: aqui ha cousa; e a
sessões ultimas se serviu o nobre senador: «Aqui ha cousa agora está patente, manifesta. E’ portanto de mister
veneno.»

estar em guarda contra o novo recurso que a opposição

O SR. SOUZA RAMOS: – Eu disse mais que havia pretende empregar para crear embaraços ao ministerio.
de votar silencioso.

Sr. presidente, tenho enunciado com toda a

O SR. D. MANUEL: – Aqui ha plano occulto, franqueza o meu voto sobre a materia do artigo additivo. E’
concertado nos clubs da opposição. E quem sabe si voto inabalavel, discuta-se, a um tempo, a proposição da
hontem á noite, em uma reunião de que os jornaes dão camara dos Srs. deputados que aboliu o castigo de
noticias, se tomou alguma deliberação relativa a estes pancada

na

guarda

nacional,

quando

sujeita

aos

golpes de Estado (permitta-se-me a expressão, que não é regulamentos e disciplina de linha; e então teremos
muito portuguesa) que a opposição quer descarregar sobre occasião de expender largamente as nossas idéas sobre
o governo? Rejeito pela minha parte o presente, não o objecto de tanta importancia.
quero nem ver, porque tenho medo que contenha algum
veneno tão subtil que produza morte instantanea.

E’ apoiado e entra em discussão o seguinte
requerimento:

Eu supponho que o nobre ministro tambem
recusará o presente com essa condição.
O SR. SOUZA RAMOS: – Creio que não.

«Proponho o adiamento da emenda relativa aos
castigos da guarda nacional, para ser discutida em
separado. – Barão de Quaraim.»
O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Presidente do

O SR. D. MANUEL: – Parece-me que sim.

O SR. SOUZA RAMOS: – S. Ex. ha de fallar, não Concelho): – Sr. presidente, este adiamento refere-se a
faço essa injustiça ao nobre ministro.

uma emenda, cuja materia creio que é a mesma que já

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. disse que votava veiu em um projecto da camara dos Srs. deputados. Eu
contra a emenda, uma vez que o Sr. ministro declarasse voto pelo adiamento, e conto tambem com o voto do nobre
que havia de empregar sua inffluencia, naturalmente senador por Minas Geraes, que declarou que votava pela
pedindo ao Sr. presidente do senado que dê para ordem emenda,

sómente

porque

sua

materia

tinha

sido

do dia quanto antes a proposição da camara dos Srs. sustentada pelo ministerio em um projecto na outra
deputados.

camara; mas que, quanto ás suas proprias idéas, não

O SR. SOUZA RAMOS: – De maneira que nesta approvava esse pensamento. O nobre senador mostrou-se
sessão se discuta.

ministerial nesta materia; eu lhe agradeço...
O SR. D. MANUEL: – Apoiado.

O SR. D. MANUEL: – Já se sabe que isso deve ser

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – ...os

quanto antes, porque a sessão acaba a 3 de setembro e

nós estamos a 19 de agosto. Ora, não sei o que S. Ex. tem recursos que nos quer prestar neste negocio; mas espero
em mente, mas me persuado que não se comprometterá a que o nobre senador, avista do ministerialismo que
isso, porque bem vêr que temos negocios da maior mostrou, votará tambem a favor do adiamento, porque o
urgencia, que devem ser tractados e decididos sem ministerio votou na outra camara para que se separasse
demora, e então não quererá aventurar-se em alguma esta idéa da lei de fixação de forças, e continúa a votar
discussão, que póde ser muito longa.

aqui no mesmo sentido.
O nobre senador impoz uma condição, e é que o

O SR. SOUZA RAMOS: – Creio que não.

O SR. D. MANUEL: – Deve ser, porque os Srs. ministerio se obrigasse a exercer sua influencia para que
Manuel Felizardo, marquez de Caxias e outros já entrasse em discussão o projecto, que veiu da outra
declararam, pelo menos em particular, que se oppõem a camara. Ora, Sr. presidente, é com effeito uma exigencia
essa medida.

um

pouco

forte

querer-se

que

o

ministerio

se

O SR. SOUZA E MELLO: – Não costumo tomar responsabilise pela entrada do projecto em discussão! Si o
tempo ao senado.

nobre senador quer lançar de sobre o senado o odioso de

O SR. D. MANUEL: – Não toma tempo, discute; se não discutir a materia, eu quero tambem lançar esse
presumo que de ambos os lados do senado se erguerão odiso de sobre o governo.
vozes para combater e sustentar a proposição.
O SR. CANDIDO BORGES: – Peço a palavra.
O SR. D. MANUEL: – Creio que tambem o nobre

O SR. SOUZA RAMOS: – Mas caia o odioso em
quem de direito pertencer.
O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Nem se

senador pelo Rio de Janeiro se oppõe a ella; e talvez se inculpe tambem o Sr. presidente do senado, porque é elle
não contente com um voto symbolico.
Já vê portanto V. Ex., Sr. presidente, que, si fôrmos

quem designa a ordem do dia.
Foi somente, Sr. presidente, para afastar do

a discutir a proposição, gastaremos muitos dias, os governo essa recriminação que se podia fazer-lhe, e para
negocios urgentes não serão decididos; e como, senhores, dizer que voto pelo adiamento, que pedi a palavra; e
se quer obrigar o nobre ministro a comprometter-se a pedir espero que o nobre senador votará no mesmo sentido.
ao Sr. presidente que quanto antes dê para ordem do dia

O SR. SOUZA RAMOS: – Sr. presidente, as poucas

essa proposição? Não se vê que aqui ha presente palavras que tive a honra de proferir hoje não foram bem
funesto?
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – E’ o cavallo de
Troia.

entendidas, e eu devo dar uma explicação.
Não me propuz a fazer provas de ministerialismo,
disse sómente que não podia ser mais governista do

O SR. D. MANUEL: – Não se vê em tudo isso
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que o proprio governo; o que eu não quiz foi ser ultra- não se decidir este anno a sorte desse projecto, o que se
ministerial.

ha de pensar? Que uma medida adoptada pela camara

O SR. D. MANUEL: – Depois disse que era dos
ministerial.

Srs.

deputados,

enthusiasmo

de

uma

quasi
votação

unanimemente,
nominal,

com

afagada,

O SR. SOUZA RAMOS: – Depois, quando declarei acoroçoada do modo o mais solemne; apoiada pelo
ao nobre ministro da guerra que votaria contra a emenda si governo, encontrou uma morte traiçoeira no senado, o
S. Ex. se compromettesse a promover a discussão do inimigo do progresso e das boas idéas da liberdade contra
projecto que veiu da camara dos Srs. deputados, em um isto, Sr. presidente, é que eu clamo, e principalmente por
parenthesis dirigindo-me ao nobre ministro da justiça, a espirito de corporação, sentimento que em mim tem muita
quem desejo sempre ser agradavel, chamei a attenção de força.
S. Ex. sobre a disposição com que eu estava hoje de

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Observe que ha

acompanhar o ministerio em uma medida por elle quatro ministros senadores.
apoiada...

O SR. SOUZA RAMOS: – Mas são ministros.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu applaudi
muito a resolução de V. Ex.

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

Respiram um ar mais livre.

O SR. D. MANUEL: – Applaudimos todos, mas eu
sou muito desconfiado.

O SR. D. MANUEL: – E’ nova mina de exploração.
O SR. SOUZA RAMOS: – O nobre senador é muito

O SR. SOUZA RAMOS: – O nobre presidente do injusto com os que não pensam como elle; sou incapaz de
concelho disse que não se compromettia a promover a explorar mina alguma, estou expondo a minha opinião com
discussão do projecto que veiu da camara dos Srs. toda a franqueza; e, si minha palavra merece algum
deputados...

credito, declaro que não combinei com nenhum dos meus

O SR. D. MANUEL: – Agora.

amigos sobre o que vim expôr no senado, fallo de propria

O SR. SOUZA RAMOS: – ...porque isso não é da inspiração.
sua attribuição; é que não se inculpe tambem o Sr.

Resumindo, direi que me parecia inconveniente,

presidente. Senhores, todos nós sabemos, e é conveniente applicar-se á guarda nacional em corpos destacados,
que o paiz tambem saiba a harmonia que existe entre os fazendo o mesmo serviço dos corpos de linha, uma
presidentes das camaras e o governo.
O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

disciplina differente.
–

Apoiado.

Esta
observações

inconveniencia
do

nobre

sobresahe

senador

pela

ainda

pelas

provincia

do

O SR. SOUZA RAMOS: – E assim deve ser. Si não Amazonas. Si a guarda nacional quasi nunca ou
se discutir o projecto este anno, ficaremos sabendo que o difficilmente fica sujeita a esta penalidade, para que tanta
governo não quiz similhante discussão.

fadiga em tomar a seu respeito providencias singulares,

O SR. D. MANUEL: – Não apoiado. Isso é que não deixando entretanto o exercito, que tambem é composto
é exacto.

de cidadaos brasileiros, e que tantos serviços têm

O SR. SOUZA RAMOS: – Desde que o governo prestado, sujeito a elle todos os dias? Mas desde que o
ponderar á presidencia do senado a conveniencia de se governo, o mais interessado na melhor organisação e
discutir esse projecto, elle será dado para ordem do dia.

disciplina do exercito, como o primeiro responsavel pela

Sr. presidente, o nobre senador pela provincia do paz e segurança publica, habilitado com os muitos meios
Rio Grande do Norte fallou ainda ha pouco repetidas vezes de informação que estão a seu alcance, pela experiencia e
no veneno das observações que tive a honra de fazer ao pela practica dos negocios, declara que acceita a medida,
senado. O nobre presidente do concelho pareceu-me que que ella não tem inconveniente algum, voto por ella sem o
não pensava tão injustamente a meu respeito como o menor escrupulo.
nobre senador, entretanto S. Ex. pôz em duvida a

Não me julgo habilitado para dizer: – vós, governo,

sinceridade de minhas opiniões, alludindo ao meu não sabeis o que vos convém para o melhor desempenho

ministerialismo hoje, e querendo que por coherencia vote de vossa alta missão, eu sei mais do que vós, e por isso
contra a emenda sem restricções, ou pelo adiamento voto contra a medida que acceitais.
agora offerecido.

E’ esta presumpção que não tenho, é esta posição

Senhores, já disse, e repito para que se me de ultra-ministerial que entendo não ser obrigado a
entenda

bem:

não

pretendo

fazer

provas

de acceitar.

ministerialismo, o que quero é que se proceda com
sinceridade...

Pelo que ouvi ao nobre presidente do concelho e
aos nobres senadores ministeriaes, que têm tomado parte

OS SRS. MARQUEZ DE CAXIAS E VISCONDE DE nesta discussão, creio que vai se verificar o que se previu
JEQUITINHONHA: – Apoiado.

na camara dos Srs. deputados, quando se tractou de

O SR. SOUZA RAMOS: – Quem quizer a idéa vote separar esta medida da lei de fixação de forças de terra.
por ella, quem a não quizer rejeite-a; mas não se pretenda «E’ um modo de matar a idéa (se disse lá); vai para o
fazer acreditar que se quer aquillo que se não quer. Si ha senado em projecto separado, e não será mais discutido.»
odiosidade na rejeição, recaia ella sobre quem deva
recahir.

Parece-me que isto se vai verificar, porque o nobre
presidente do concelho, que, como todos sabemos, vive na

Na camara dos Srs. deputados (tenha se bem em conveniente harmonia com o Sr. presidente do senado,
lembrança) separou-se o artigo, com receio que elle desonera-se de promover a discussão do projecto.
viesse levantar grande celeuna no senado, provocar

O

discussões muito longas e calorosas, de maneira a pôr em Apoiado.
perigo a passagem este anno da lei de fixação de forças;
este foi o motivo bem manifestado. Ora, si

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–
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Senhores, quereis negar ao pai de familia o direito

urgencia; si o nobre senador a pedir? Peça-a. Pois então de dar com um páo em seu filho? E algum dia o filho
aqui se passa aquillo que o Sr. presidente do concelho deshonrou-se por levar pancada de seu pai? Pois,
quer?

senhores, o castigo corporal no exercito, segundo a
O SR. SOUZA RAMOS: – Eu quero ter toda a disciplina militar, deve ser applicado como de pai para

consideração para com o Sr. presidente do concelho, e filho.
contento-me declarando que não lhe farei culpa disso, mas

(Ha um aparte.)

tambem quero que se fique sabendo que não foi o senado

Não argumente com abusos. Oxalá que os nossos

quem matou a idéa que veiu da camara dos Srs. generaes; os nossos ministros, tivessem muito em vista
deputados; quem seja culpado, pouco me importa, mas taes abusos para punir aquelles militares que os
fique-se sabendo que a idéa da abolição da chibata, tão commettem no desempenho das attribuições que a lei lhes
enthusiasticamente apoiada pelo governo na camara dos confere

em

beneficio

da

disciplina,

para

saciarem

deputados, e decretada por uma votação nominal, não foi vinganças individuaes, ou talvez defeitos de sua educação.
lei do paiz independente da vontade do senado.

Disse-se que a espada de prancha matava.

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Fique o Senhores, a espada de prancha nunca matou a ninguem a
paiz sabendo tambem que não é por culpa do governo que lei não diz que a espada de prancha seja um castigo para
se não discute este projecto; isto acontece pela mesma molestar. Mas, si fôr applicado com excesso, matará; mas
razão porque não se discutem outros projectos, aliás muito isto é um abuso, não é esse o espirito do regulamento. Eu
importantes, que ahi estão.

recordo-me sempre da maneira por que fui educado; vi

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu tinha applicar a espada de prancha, mais nunca se consentiu
intenção de votar contra o adiamento, e os fundamentos que a pessoa que a applicava puzesse um pé atraz, era
que tinha para isso eram que, tendo sido esta idéa sempre de pés juntos.
apresentada na camara dos Srs. deputados, tendo ella

Sei

que

muitos

soldados

têm

morrido

de

vindo para o senado, e havendo um senador procurado pranchadas, assim como sei que muitos têm morrido de
occasião de chamal-a á discussão, era necessario discutil- chibatadas; mas isto será effeito da lei? Não, é um abuso
a, era necessario entrar na averiguação de uma questão clamoroso dos officiaes militares, e esse abuso é que era
tão importante, e acho que nisso não se perdia o tempo.
Eu queria rejeitar completamente a idéa, porque as

necessario punir.
Sr. presidente, permitta-me V. Ex. uma reflexão. E’

medidas de disciplina do exercito não são medidas notavel a philanthropia que se quer ter com o soldado: si
annuas, e por isso improprias da lei de fixação de forças, vós substituirdes estes castigos por outros, o que acontece
esse systema de querer enxertar nas leis annuas medidas é que os mandriões, os vadios e relaxados aggravam o
de alta transcendencia e com relação á disciplina do serviço dos bons soldados; porque, sendo o soldado
exercito, é um systema erroneo, prejudicial e anarchico. Só castigado com o castigo corporal, no dia seguinte, entra
esta consideração me faria rejeitar tal proposição, mas para a fileira, e o serviço é dividido por todos; mas, si elle
ainda ha muitas outras. Si as camaras tomam essas fôr castigado com prisões, jejuns, etc., fica inutilisado por
deliberações de nas leis annuas enxertarem disposições alguns dias.
constitutivas das repartições, aonde vamos parar? E’ o

Senhores, eu noto tanta philanthropia para o

caso em que eu digo que a corôa devêra não sanccionar soldado, e vejo que não olhais para o cidadão que não é
similhante lei sem prejuizo algum.

soldado. Qualquer delegado vai recrutar o pai de familia, o

Sr. presidente, essa disposição antiga não se homem laborioso, só porque não é estudante, porque não
remove por uma emenda de enthusiasmo; e si os Srs. goza desses privilegios que vós gozais; para isso não
ministros pensam assim, si tambem foram arrastados pelo olhais, quereis inculcar a vossa philanthropia só naquillo
enthusiasmo ou pelos principios de philanthropia, ou talvez que diz respeito á disciplina militar! Meus senhores, outro
pelos abusos que tenham sido practicados no exercito, os officio (Risadas.) Sim, ao cidadão tiram-se todas as

Srs. ministros podem errar. Eu digo que se póde ser garantias que a constituição lhe concedeu, tiram-se-lhe
ministerial combatendo as opiniões dos Srs. ministros, não todas as facilidades; porque, senhores, não é só o homem
ha ahi nenhuma complicação; elles podem errar e tambem que tem certa edade, todo o mundo é recrutado, todo o
podem mudar de opinião, nas differentes discussões das mundo mette-se na cadêa e vem algemado e encorrentado
camaras, á medida que a materia se illustrar pela por diante do paço do senado para ir á secretaria da
discussão, e esta materia eu diria que era muito digna de guerra! Isso não se vê, não se faz caso! Oh! senhores, o
discussão.

que é que vós quereis? Sabeis vós qual é a disciplina

Senhores, os castigos corporaes do exercito nunca militar? Sabeis que essa disciplina faz com que muitos
deshonram a ninguem...
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Eu não os quero.
Cada um entende a honra de sua maneira.

homens máos se comportem bem.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Como,

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Grandes pois, se teme entrar na discussão desta materia, porque o
generaes, grandes homens servidores do Estado têm sido Sr. ministro teve essa opinião? Porque razão não her de
castigados; e saibam os nobres senadores que aquellas combater o Sr. ministro? Será deshonroso a S. Ex. mudar
penas são mais para aterrar do que para serem levadas á de opinião? Deus nos livre de taes ministros.
execução; saibam os nobres senadores que essas
disposições, usadas com discrição, podem evitar grandes
males e grandes transtornos na classe militar.

Portanto, Sr. presidente, voto contra o adiamento.
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A camara, si não separasse este artigo, não do dia, nem que o governo aconselhe isso a S. Ex., peçam

prejudicava a ninguem; porque, si viesse incluido na urgencia em uma boa manhan.
proposta da lei de forças, eu votaria contra elle do mesmo

O SR. MIRANDA: – Si o ministerio não quizer, não

modo que agora; e, si eu fôsse ministro e a medida passará a urgencia, Sr. visconde.
passasse, eu, que sigo o principio de que o governo póde

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Tenho

viver sem maioria, aconselharia á corôa que lhe pozesse o votado contra todas essas que se têm apresentado, e ellas
veto; arrostaria tranquillo todo o odioso de similhante têm passado, e o Sr. presidente tem sido coarctado em
medida.
Lembrem-se, porém, que, quando quero a disciplina

suas attribuições.
Passe a lei de fixação das forças de terra. V. Ex.

militar assim, quero tambem que se entre para o exercito bem sabe, Sr. presidente, que tenho pouca esperança de
por contracto, sem dispensar a leitura dos artigos de que ella passe com a minha opinião. Minha opinião é fixarguerra antes de jurarem bandeira.

se a força, e dizer-se que o numero fixado seja preenchido

Seria melhor, pois, que se rejeitasse a idéa já, esta por contractos.
é a minha opinião; mas, como vi o Sr. presidente do

Senhores, nós todos os dias estamos em tentativas,

concelho pronunciar-se pelo adiamento, digo ao senado: em experiencias; e não nos assustemos com isso;
«Pois, senhores, adie-se o negocio, e que o Sr. presidente estamos na infancia do nosso governo, havemos de errar
nunca mais o dê para a ordem do dia.»

muito, queremos aprender daqui e dalli. Eu estudo o que

O peior é que quem dá a ordem do dia já não é o fazem os outros paizes, nenhum têm comparação
Sr. presidente. Os Srs. presidentes das camaras devem comnosco. Na Inglaterra a fixação da força consiste em um
estar de accôrdo com os Srs. ministros; mas note-se que o bill que dá ao governo o poder de tomar todas as medidas
nosso estado é tal, que quem dá a ordem do dia não é V. necessarias concernentes ao exercito, e no numero
Ex., nem quem influe nella são os Srs. ministros; esta dessas medidas entra não só a chibata como muitas
attribuição de V. Ex. está coarctada, não é V. Ex. quem outras cousas. Nós não somos mais livres do que os
dirige os nossos trabalhos; é quem o senado quer, votando Inglezes.
pelas urgencias.

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Porque não se

Adie-se, pois, o artigo additivo, já que o Sr. applica aos cadetes a chibata?
presidente do concelho acha que isto é conveniente; eu

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Esta

quizera rejeital-o, matal-o agora mesmo, comprometter-me questão já se discutiu nesta casa, e eu disse – senhores, si
a este respeito; porque, como disse, não tenho medo deste esta é a duvida, façam cadetes aos guardas nacionaes,
compromettimento; desejava até discutir sobre esta porque os cadetes estão livres da chibata.
questão com os Srs. ministros, sem comtudo deixar de ser

Mas não é só os cadetes que estão livres, os bons

ministerial, porque o meu ministerialismo não é obedecer soldados tambem estão. Não sei o que vai hoje pelo
aos Srs. ministros, é auxilial-os da maneira que puder: exercito; vejo muito liberalismo para com elle e muita
como não hei de discordar delles em questões especiaes indifferença para com o cidadão; contra isto é que clamo;
como as da disciplina do exercito? Os membros das vós não sois liberaes, fazeis a anarchia no vosso paiz.
camaras que apoiam os ministros não renunciam suas Estigmatisai os abusos que se possam introduzir no
opiniões, e seu interesse em servir ao paiz.
O SR. D. MANUEL: – Apoiado.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Cedem
ás vezes, quando vêm uma tenacidade, quando vêm um

exercito, mas tende cautela, o exercito, senhores, não é
liberal, não ha liberalismo no exercito.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. PRESIDENTE: – Mas o que está em

grupo solidario fazer todas as hostilidades com a maior discussão é o adiamento.
injustiça, tudo isto pelo principio, que não sei quando

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas,

acabará, de que as maiorias é que fazem os ministerios. como ia dizendo, ninguem ousa levantar a chibata para
Eu digo que não; os ministerios não estão dependentes de nenhum soldado bem comportado; não é preciso ser

maiorias nem de minorias.

cadete; pelo menos era isso o que acontecia no meu

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Nem quando a tempo; e quanto á primeira falta, os commandantes tinham
maioria é verdadeira?

a obrigação de dizer: «Este homem não é digno de

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Tem castigo.»
escripto na testa? (Apoiados e riso da opposição.) O que é
verdadeiro é a responsabilidade dos ministros.
O SR. CANDIDO BORGES: – Isso é que não é
verdadeiro.

Creio, Sr. presidente, que tenho justificado o meu
voto a favor do adiamento.
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Vejo o senado
cançado, e por isso não lhe tomarei o tempo; limitarei

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Algum minhas reflexões a muito pouca cousa. Tendo sido eu o
dia ha de cahir a casa; e demais, além da responsabilidade auctor do adiamento, não posso eximir-me de o justificar.
physica, ha a responsabilidade moral. Não preciso ter

Uma

das

razões,

pelas

quaes

propuz

este

quem vote comigo; Deus me dê intelligencia para sustentar adiamento, foi para não demorar por mais tempo a
sempre a verdade, que a opinião publica será por mim.

passagem da fixação das forças de terra. Esta lei tem sido

Portanto vou com os Srs. ministros: o Sr. presidente discutida por longo tempo e assás bem; creio que pouco
do concelho disse que é melhor o adiamento; pois bem, ou nenhuns esclarecimentos se podem desejar a respeito
adie-se; si os nobres senadores acharem que a materia é da sua materia.
digna de ser discutida e adoptada, não esperem que o Sr.
presidente a dê para a ordem

Além disso, o nobre ministro da guerra interino nos
disse que estava incommodado em sua saúde, e pareceme que da parte do senado devia neste caso haver alguma
deferencia para com S. Ex.
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Mas, Sr. presidente, propondo este adiamento, eu serei opposicionista negando-o; marcharei assim com
desde já declaro que tenho todo o empenho em que esta minha consciencia, isto é, marcharei de modo que julgar
idéa seja trazida á discussão; e peço a V. Ex. que se mais conveniente a prestar um serviço á disciplina do
recorde com benevolencia do pedido que vou fazer, para exercito do meu paiz e á ordem publica.
que, logo que seja votada esta lei. V. Ex. haja de pôr em
discussão a urgencia desta materia.

Senhores, vejo-me embaraçado, para decidir-me
acerca do voto que devo dar a este requerimento de

Eu ligo a ella toda a importancia; desde todo os adiamento; vejo-me embaraçado, porque é certo que,
tempos me tenho declarado sempre contra o emprego da satisfazendo a opinião emittida pelo illustre Sr. presidente
chibata e de pancadas na guarda nacional.
Em

occasião

competente

mostrarei,

do concelho, vou de encontro á opinião emittida pelo Sr.
si

fôr ministro da guerra e pelo Sr. ministro da marinha.

necessario que não ha inconveniente, como se disse ha

V. Ex. lembra-se, Sr. presidente, que em seu

pouco em que um mesmo exercito haja penas differentes. relatorio o Sr. ministro da guerra iniciou a idéa da abolição
O Sr. marquez de Caxias teve já occasião de commandar dos castigos corporaes, não digo para a guarda nacional,
o exercito (em 1851), quando havia nelle um corpo de mas para os voluntarios do exercito. Já vê pois o senado
estrangeiros, que não esteve sujeito á chibata.

que S. Ex. entendia que não havia inconveniente em existir

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Foi necessario duas disciplinas no mesmo exercito, entre voluntarios e
dissolvel-o.

recrutados da tropa de linha. E sinão havia inconveniente

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – V. Ex. fez a na existencia de duas disciplinas entre duas categorias da
campanha com esse corpo durante um anno, e soube mesma corporação, menos se póde ella encontrar entre
manter a disciplina, apezar da desegualdade dos castigos.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Deus sabe as
difficuldades com que luctei.

corporações diversas.
Foi sem duvida partindo deste principio que
appareceu a idéa da exempção dos castigos corporaes na

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – E depois a propria guarda nacional, idéa que V. Ex. ha de lembrar-se que tem
lei da guarda nacional não lhe dá o primeiro logar, o logar sido a menina dos olhos do Sr. ministro da fazenda desde
de honra, quando juncta ao exercito? Que significa isso longo tempo, que já consignou em emendas e artigos
sinão que a composição da guarda nacional é differente? E additivos, e que na actualidade S. Ex. julgou que era
si é differente, porque não haverá tambem differença nos occasião opportuna de a realizar de accôrdo com os seus
castigos?
Ha pouco o nobre senador pela provincia do

collegas da guerra e da marinha.
Apresentou-se o artigo na camara dos Srs.

Amazonas procurou demonstrar que, segundo a lei, os deputados; houve uma larga e tão brilhante e luminosa
guardas nacionaes, só quando em corpos destacados, é discussão que faz honra áquella camara. Como se
que estão sujeitos aos mesmos castigos que a tropa de pronunciou o Sr. ministro da guerra, quando um dos
linha, e que isto se dá em raros casos.

membros da camara pediu que os cinco artigos additivos

Senhores, não sei si é uso ou abuso; o que vejo é fossem remettidos á commissão de marinha e guerra?
que no Rio Grande do Sul a guarda nacional é sempre Disse S. Ex.: «Si a commissão de marinha e guerra se
considerada, quanto á disciplina, como em corpos compromette a apresentar os artigos novamente á
destacados, e não é só nas fronteiras, mesmo no serviço discussão, eu dou o meu voto a este adiamento; mas, si a
interno da provincia.

commissão entende que este adiamento equivale á morte

Tenho pois todo o interesse em que essa espada desse artigo, eu nego o meu voto, porque quero que o
de Damocles não continue a estar suspensa sobre as artigo passe.»
cabeças dessa porção tão importante dos nossos concidadãos.

Ora veja o Sr. presidente do conselho que o Sr.
ministro da guerra se oppôz na camara dos Srs. deputados

Eu desejo que esta materia seja consagrada em á remessa deste artigo á commissão de marinha e guerra;
uma lei permanente, e por mais esta razão, proponho o que não convinha nisso si a commissão se não

adiamento, para que fique desligada da lei annua das compromettesse a apresentar os artigos em discussão. A
forças; mas, repito, proponho tambem a urgencia para que lei desta declaração do nobre ministro da guerra,
sua discussão tenha logar logo depois que fôr adoptada a appareceu a idéa clara, explicita e terminante do illustre Sr.
lei que fixa a força de terra.

ministro da marinha, que declarou naquella camara alto e

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, peço bom som que «não conhece caso algum em que guarda
permissão ao illustre senador pela provincia do Rio Grande nacional deva ficar sujeita ao castigo da chibata.»
do Norte, para que um defunto se eleve de sua cova e

Si pois, senhores, um ministro da corôa se oppõe

venha pronunciar perante o senado algumas palavras que ao adiamento na camara dos Srs. deputados, porque
talvez não sirvam sinão para incommodar a S. Ex., apezar queria o artigo; fôsse como fôsse; si outro ministro entende
de partirem de um defunto, porque com ellas se que não ha caso algum em que a guarda nacional deva
incommoda muito o nobre senador.

ficar sujeita ao castigo da chibata, como posso eu explicar

Sr. presidente, em uma questão desta ordem não hoje esta renuncia de principios perante o senado?
vejo nem opposição, nem ministerialismo; é uma questão

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

que interessa á disciplina do exercito, que interessa á Apoiado.
ordem

publica,

e

portanto

a

todos

os

Brasileiros

O SR. CANDIDO BORGES: – Mas, disse o nobre

egualmente; e a este respeito a opposição dá ao ministerio presidente do concelho, sustentando o adiamento: «O
tudo quanto fôr preciso para manter essa disciplina e essa senado viu que na camara dos Srs. deputados, depois de
ordem. Portanto não serei ministerialista dando o meu voto votado esse artigo, a mesma camara separou este objecto
ao adiamento, nem

para formar um projecto á parte: porque o senado hoje não
ha de continuar a fazer o
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mesmo, isto é, discutir o projecto de fixação de força, nobre senador pela provincia do Rio Grande do Norte,
conservando em projecto separado o que é relativo ou por qualquer outro.

Não tive em vista, Sr. presidente, demorar a

aos castigos corporaes?»

Senhores, note-se bem qual foi a razão por approvação do projecto, que se discute; e declaro

que na camara do Srs. deputados separou-se este mais a V. Ex. que, apresentando esta emenda, eu não
artigo; foi para que no senado não houvesse o fiz de combinação com quem quer que fôsse. Já
difficuldades em passar a lei de força, para que a disse uma e muitas vezes que hei de discutir as
discussão não fôsse demorada. Mas, senhores, si é questões militares, emquanto puder, e hei de tomar

esta a razão apresentada pelo gabinete naquella parte na discussão de quanto negocio militar fôr
camara, hoje a razão não procede, porquanto nós não submettido á consideração do senado, sempre que

pretendemos impugnar a doutrina desde que o me convier, embora com isso eu transtorne os planos
governo entender e declarar que é necessaria. Que da maioria, embora com isto eu incorra no desagrado
receio é este? Nós não demoraremos a discussão; vós do nobre senador pelo Rio Grande do Norte.
quereis a lei com a maior promptidão que é possivel;
mas dizei francamente si quereis este artigo?

Hei de portanto discutir e fallar emquanto me

fôr possivel, ou emquanto as conveniencias dos

Sr. presidente, eu hei de votar contra este principios que professo me não aconselharem a ter

adiamento, porque esta idéa tem por mais de uma um procedimento differente, ou emquanto o nobre
vez servido de cavallo de batalha. Quando acontecer senador pelo Rio Grande do Norte, a frente dos seus

(porque os nobres ministros não pretenderão tambem amarellos, dos seus roxos ou de quem mais direito

fazer-nos acreditar e votar que são immortaes) fôr, não julgar conveniente; roubar a pobre e misera
quando acontecer que os adversarios dos nobres vermelha opposição o unico recurso que lhe resta, o
ministros subam ao poder, V. Ex. verá que nessa de nesta tribuna protestar contra medidas que não
época esse projecto que hoje se quer sepultar com póde julgar as mais regulares para a marcha dos

um adiamento muito notavel, isto é, depois de uma negocios publicos, que não póde considerar as mais
sustentação calorosa e enthusiastica por parte do propicias aos interesses do paiz. Emquanto, pois, o

governo, ha de ser trazido de novo á discussão, e nobre senador não me roubar esse direito, emquanto

então ha de se querer fazer carregar com a me conceder a graça de exprimir-me, e de manifestar
responsabilidade a esse lado a quem o nobre ministro com liberdade o meu pensamento, hei de fallar e

discutir, embora as minhas palavras lhe sôem mal aos

declara não pertencer.

Eu, Sr. presidente, si o ministerio declarar que ouvidos.

as

idéas

consignadas

no

artigo

additivo

são

Póde

o

nobre

senador

planejar

os

seus

necessarias á disciplina do exercito e á manutenção projectos de arbitrio; póde meditar as providencias

da ordem publica, voto com o ministerio, porque, conducentes a pear a liberdade da tribuna; emquanto

como disse ha pouco, nestas materias não concebo não o fizer, eu hei de fallar, hei de descontental-o e
opposição; si o ministerio entender o contrario, nego incommodal-o, expendendo com toda a amplitude
o meu voto ao artigo; mas o que convém, o que quanto eu penso sobre as necessidades do meu paiz.
desejo, e o que é indispensavel é que o ministerio
seja

franco, que

o

Sr presidente

O SR. D. MANUEL: – Não me incommoda,

do concelho porque, graças a Deus, não tenho aspirações nem

concorde com o Sr. ministro da guerra, que o Sr. necessidades.
ministro da guerra concorde com o Sr. ministro da

O SR. MIRANDA: – O modo apaixonado, com

marinha, que appareça essa solidariedade tal qual a que me dá esse aparte, é a melhor prova de que o

concebe o Sr. presidente do concelho, ou que seja incommodo. Eu estimo muito isso. Sempre que o
evidente a divergencia em que se diz que elles se incommodar, orando eu, terei a convicção de que
acham.

Voto contra o adiamento.

marcho em regra.

O SR. D. MANUEL: – Está dando provas de

O SR. MIRANDA: – Sr. presidente, tendo eu que não me incommoda.

sido o auctor da emenda, não posso deixar de

O SR. MIRANDA: – Para mostrar que só me

levantar-me para combater o adiamento offerecido dirijo pelo interesse publico, e que entro nesta
pelo nobre senador pela provincia do Rio Grande do discussão porque entendo que faço um serviço ao
Sul.

paiz, peço desde já licença ao senado para offerecer-

Declaro a V Ex. que practiquei o acto mais lhe mais duas emendas que não contêm idéas novas;

innocente, quando procurei submetter á discussão da são idéas que já discuti no debate da lei de forças,

casa, como emenda, o projecto que havia sido idéas que quero que se discuta convenientemente,

porque me parece que são vantajosas á disciplina, á

discutido na camara dos Srs. deputados.

O nobre senador pela provincia do Rio Grande ordem a prosperidade do exercito. Eu as mandarei em

do Norte, querendo sempre prescrutar as intenções tempo.
daquelles com quem não está de accôrdo, declarou

V. Ex. não consentirá de certo que eu aproveite

ao senado que a emenda por mim offerecida não a palavra que me deu para responder ao nobre

passava de uma tactica, e então lhe approuve lançar senador pela provincia do Amazonas, o unico dos
sobre os honrados senadores, com quem estou ligado senhores que fallaram, a quem eu desejava dar uma

nesta casa, quanta expressão inconveniente entendeu resposta relativamente a um ou outro ponto em que
que

tinha

a

liberdade

de

soltar.

Até

V.

Ex., divergimos.

entendendo que a violencia, com que o nobre

O SR. D. MANUEL: – A discussão é sobre o

tinha excedido os limites da liberdade da tribuna, o

O SR. MIRANDA: – Sou o primeiro a dizer

senador havia aggredido a opposição desta casa, adiamento.

chamou á ordem; e nisso realmente V. Ex. deu prova que o Sr. presidente não quererá que eu responda ao
de quanto á opposição é digna do respeito, e não nobre senador pela provincia do Amazonas, na parte
está

no

caso,

nem

em

sua

totalidade,

nem em

representada por alguem que occupe a tribuna em
nome della, a ser inconvenientemente desconsiderada
pelo
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que esse nobre senador me quiz contestar relativamente do projecto de lei de forças pela camara dos Srs.
ao topico, que citei e combati, quando nesse relatorio que deputados com o consentimento do governo, seria uma
acompanha a proposta para o credito se disse que havia inconveniencia remetter-se hoje unida ao mesmo projecto
em serviço cêrca de 5,000 guardas nacionaes, algarismo novamente a mesma idéa para a camara dos Srs.
que contestei, comparando a existencia real da guarda deputados. Mas a esta argumentação, segundo pude
nacional destacada e em destacamento em todo o paiz, apreciar no correr da discussão, responderam muito
segundo o que se deprehende do mappa da força junto ao terminantemente os nobres senadores pela provincia de
relatorio.
Tambem V. Ex. talvez não queira que eu combata

Minas Geraes e do Rio de Janeiro.
Elles disseram que o motivo que prevaleceu na

ao nobre senador pela provincia do Amazonas, quando camara dos Srs. deputados para que se separasse esta
elle entendeu que deveria discutir a questão da guarda medida do projecto de lei de forças, foi porque se entendeu
nacional em corpos destacados na provincia do Rio alli que no senado a discussão desta medida poderia
Grande do Sul, dando ao art. 5º da lei uma intelligencia trazer difficuldades ao governo; e tanto assim é, que
que eu não admitto; mas, como V. Ex. não consente que naquella camara abertamente se convidava a votar pela
eu falle agora a este respeito, e póde ser que no separação, dizendo-se que a idéa contraria viria com
andamento da discussão eu tenha de encontrar-me com o effeito levantar essas difficuldades no senado, como si o
nobre senador...
O SR. D. MANUEL: – Com elle a derrota é certa.

senado tivesse algum escrupulo, algum inconveniente em
discutir uma medida que, quer seja votada quer não,

O SR. MIRANDA: – Graças a Deus que já ouço interessa sobremaneira aos 500,000 guardas nacionaes do
alguem fallar.

Imperio; interessa sobremaneira a uma porção muito

O SR. D. MANUEL: – O aparte foi bom, e espere preciosa da população do paiz; como si o senado
por outro que aqui já está estudado.

recusasse entrar em questões, que se prendem tão de

O SR. MIRANDA: – Quod volumus, facile credimus! perto á disciplina e á prosperidade do exercito brasileiro.
Mas disse eu que V. Ex. não consente que eu falle agora a

Si esta era a razão, pela qual se pediu e se

este respeito, e póde ser que no andamento da discussão conseguiu na outra camara que a emenda fôsse separada
eu tenha de encontrar-me com o nobre senador pela do projecto, si o senado reconhece a injustiça de
provincia do Amazonas; tomarei então em consideração os similhante motivo, si o senado está prompto a entrar na
seus raciocinios, e farei sentir os motivos que tenho para discussão da materia, parece poder-se concluir que esse
discordar da sua maneira de pensar.

unico motivo allegado para se não continuar na discussão

Eu tambem queria pedir licença á V. Ex. para da medida não póde prevalecer.
offerecer algumas considerações a respeito da chibata,

Tambem se disse que não se devia entrar na

cujo uso já declarei que não é fundado em lei. Foi em discussão dessa medida, pela razão de que se iria
verdade aconselhado ou determinado ao principio pelo procrastinar a discussão do projecto demorando a sua
governo, o qual a estabeleceu em data de 3 de setembro adopção. Não vejo nisso inconveniente algum. Si a nobre
de 1825 para os crimes de 1ª e 2ª deserção.
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Tolerado.

maioria, em logar de ter-se hoje dedicado a embaraçar a
idéa, já combatendo-a differentes vezes, já mandando

O SR. MIRANDA: – Permittido. Mas foi depois propôr o seu adiamento, tivesse entrado na apreciação da
expressamente prohibibo pelos avisos de 30 de maio de medida, talvez que hoje mesmo se tivesse concluido a
1831, 16 de julho de 1831 e 21 de setembro de 1855.
O SR. FERREIRA PENNA: – A questão é saber si
estes avisos têm sido observados.

discussão da emenda.
Mas ella não fez isso: attribuindo ao contrario á
opposição vistas sinistras e uma tactica condemnavel,

O SR. MIRANDA: – Eu não me refiro á practica, tractou de impedir a discussão, porque tem por fim pôr em
condemno-a; não ha lei que mande applicar o castigo da embaraços, o ministerio, visto que alguns de seus
chibata, e visto que não ha lei que mande applicar esse membros ora approvam ora reprovam a doutrina da

castigo, não posso deixar de reconhecer como castigo emenda, acontecendo até que uma ou outra vez fossem
abusivo e illegal, aquelle que o proprio governo tem arrebatados pela força da maioria a votar por aquillo que
condemnado como não fundado em lei.

talvez não entendesse conveniente approvar, si as

Si se tractasse de decidir da preferencia do castigo circumstancias que dominaram fossem diversas daquellas
da chibata sobre o castigo da espada, talvez que eu me que se deram.
inclinasse para o da chibata, porque V. Ex. ha de estar

O certo porém é que o governo não quer a medida,

lembrado de que, quando eu discuti este ponto, disse que, mas tem medo de dizer que não quer, porque não se quer
tendo o nobre ministro da guerra adoptado algumas idéas despopularisar. Não é uma tactica! Não é tambem mais
sobre o recrutamento, bebidas na legislação portugueza procedente a observação feita pelo nobre visconde de
vigente, seria bom que tambem fôsse adoptar essa, Albuquerque, quando disse que, sendo a lei de forças uma
porque alli se substituiu a chibata pela espada; mas lei annua, não se devia nella enxertar idéas permanentes,
actualmente

entre

expressamente

nós

prohibido

é
por

abuso

que

differentes

tem
avisos

sido principios de uma legislação duradoura. Não é, Sr.
do presidente, a primeira vez que em uma lei de forças, como

governo.

esta, se enxertam medidas de uma natureza não

As razões que na casa se têm produzido, para que transeunte.
se approve o adiamento proposto pelo nobre senador pela

De 1850 á esta parte a lei de forças de mar e terra

provincia do Rio Grande do Sul, reduz-se a uma, e esta tem sido consideravelmente modificada por muitas e
consiste em que, havendo sido a idéa apartada

repetidas emendas. O Sr. ministro da justiça está
reconhecendo a verdade com que me enuncio.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado.
O SR. MIRANDA: – S. Ex. reconhece o facto que
acaba de apoiar de novo. Por muitas vezes se tem
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inserido na lei de forças medidas que ficam fazendo parte a S. Ex. mandei á mesa um adiamento. O meu adiamento
da legislação permanente do paiz.

não tinha por fim protelar a discussão, tinha por fim adial-a,

Ora, si a practica até agora seguida tem sido esta, para que o nobre ministro se recolhesse á sua morada e
si o poder legislativo, consignando neste projecto idéas então, si fôsse possivel,

se habilitasse para hoje

transeuntes, o tem feito com a clausula de se tornarem convenientemente responder-me.
permanentes, como é que hoje, quando se tracta de uma

Por essa occasião S. Ex. disse que podia ser muito

materia, que tanto se prende á felicidade do exercito e de bem substituido por cada um dos seus honrados collegas,
uma grande parte da população do paiz, se quer invocar a que têm assento na casa, porque cada um delles se acha
conveniencia de um procedimento que o mesmo nobre habilitado,

tanto

ministro da justiça e todos os seus amigos adoptaram e esclarecimentos
approvaram nos annos antecedentes?

como
de

que

elle,

para

necessito

satisfazer
para

os

melhor

desempenhar o debate das materias. Si esta razão não

O senado se recorda de que ainda na lei de forças pôde ainda deixar de preponderar no espirito de S. Ex., si
de 1856 passou a idéa de auctorisar-se o Sr. ministro da o Sr. ministro está ainda nestas vistas, si reconhece que a
marinha para organisar um codigo penal e do processo respeito da materia em questão, em referencia á qual S.
para a armada; e tal foi então a força de confiança Ex. tem manifestado por mais de uma vez sua opinião, sua
depositada no ministerio por parte da camara dos Srs. presença póde ser dispensada, porque seus honrados
deputados, que até quizeram levar a dedicação ao seu collegas podem substituil-o, não ha razão tambem para se
amigo ao ponto de auctorisar ao governo a pôr logo em entender que o estado de molestia de S. Ex. póde obstar á
execução esse codigo penal. Não sei, pois, o que seja discussão.
menos transeunte, menos permanente, si a auctorisação

Mas, para mostrar quanta consideração tributo a S.

dada para organisar um codigo penal para a armada, com Ex., declaro que si S. Ex. me dissesse que não podia voltar
a circumstancia de poder ser logo posto em execução, ou mais á esta casa, por achar-se realmente incommodado,
si uma simples medida que irá fazer exemptar a guarda eu pela minha parte poria termo á discussão. E' para
nacional em corpos destacados dos castigos corporaes.

mostrar que não desejo protelar, que minhas vistas não

O meu nobre amigo, senador pela provincia de são de hostilidade, não desejo desagradar a ninguem, nem
Minas Geraes, declarou que estaria prompto a votar pelo em suas mais pequenas susceptibilidades, quanto mais
adiamento da emenda, si porventura o ministerio se em circumstancias que tanto se prendem á saúde de cada
compromettesse a fazel-a pôr em discussão com a maior um.
urgencia possivel. Tambem eu, Sr. presidente, na camara

Por isso que se tracta da guarda nacional, Sr.

dos Srs. deputados, em uma discussão identica, deixei-me presidente, V. Ex. não póde levar a mal que eu dê uma
levar por uma similhante promessa; eu tinha então resposta ao nobre senador pela provincia do Amazonas,
algumas emendas a propôr, e um ministro, que me relativamente ao facto de Silves. Quando revelei ao
honrava com a sua amizade, tendo disso noticia, procurou- senado a existencia desse facto, não o dei como certo;
me e me pediu que as não apresentasse.

disse que contava que o nobre ministro da guerra nos

Uma dessas duas emendas, que agora mandei á esclarecesse a respeito, declarando si tinha ou não
mesa, era justamente uma daquellas, que eu então queria conhecimento official delle. S. Ex. teve a bondade de
que fizesse objecto da discussão na outra camara; o declarar que tinha esse conhecimento official e que
ministro a quem acabo de referir-me, me prometteu que deplorava esse facto.
faria quanto antes redigir o projecto e entrar em discussão

O SR. FERREIRA PENNA: – Não disse que tinha

essa emenda; acquiesci, retirei a emenda e o projecto até participação official.
hoje não foi discutido, nem ao menos apresentado.

O SR. MINISTRO DA MARINHA: – Disse que não

Ainda quando, portanto, o nobre presidente do tinha conhecimento official do facto, mas que sabia delle
concelho nos assegurasse que iria entender-se com V. Ex. particularmente.
para que a proposição da camara dos Srs. deputados

O SR. MIRANDA: – O nobre ministro declarou que o

sobre

esta

discussão,

materia
eu

primeiramente,

entrasse

não
porque

immediatamente

acceitaria
V.

Ex.

o
poderia

em presidente tinha procedido contra esse facto, demittindo o

compromisso, auctor do attentado, e que o governo imperial teria de
inutilisar

o providenciar em ordem a que um similhante delicto não

compromettimento, e em segundo logar, porque reconheço ficasse sem a punição correspondente.
que ha na casa muitas materias dignas da consideração

Eu me satisfiz portanto a este respeito, e não havia

do senado e cuja discussão e adopção não podem ser motivo para que o nobre senador pela provincia do
procrastinadas.

Amazonas chamasse a discussão para esse topico.

Uma razão entre todas as que têm sido produzidas

O SR. FERREIRA PENNA: – Foi só para manifestar

me poderia com effeito demover do proposito em que minha opinião.
estou de pugnar pela discussão de minha emenda, essa

O SR. MIRANDA: – A opinião de V. Ex. era no

seria o incommodo reconhecido do nobre ministro interino sentido da duvida, e eu não quizera que V. Ex. duvidasse
da guerra. E, a proposito, fui a este respeito accusado de daquillo que havia sido asseverado na casa pelo Sr.
ter practicado um acto crudelissimo por haver hontem ministro da guerra.
concorrido para prolongar a discussão a despeito do
estado de saúde do Sr. ministro da guerra.

Ponho

termo

aqui,

Sr.

presidente,

a

estas

observações, mandando á mesa para amanhan serem

Quando o nobre ministro declarou hontem que por convenientemente apoiadas as minhas novas emendas.
incommodo de saúde não podia acompanhar-me na
discussão,

e

julgava

conveniente

demorar

Dada a hora, fica adiada a discussão; e, retirando-

os se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que

esclarecimentos que eu havia pedido para uma das fôra recebido, o Sr. presidente dá para ordem do dia da
subsequentes

consideração

sessões,

eu

immediatamente

por seguinte sessão as mesmas materias já designadas.
Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde.
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com o que se practicava a respeito dos terrenos
diamantinos, nos quaes a concessão nunca excedeu de 15

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO
CAVALCANTI DE LACERDA.

annos.
Disse-se que havia muita differença entre os
trabalhos das duas explorações. Admitto que haja

A's 11 horas da manhan, feita a chamada, differença, quando a exploração do terreno diamantino ou
acharam-se presentes 27 Srs. senadores, faltando com aurifero seja feita a céo aberto; mas quando taes
causa os Srs. Souza Franco, Vasconcellos, Paula Pessoa, explorações tendem a desviar o curso de um rio, as
Wanderley, marquez de ltanhaem, marquez de Olinda e difficuldades hão de necessariamente ser grandes; quando
visconde de Maranguape; e sem ella os Srs. Silva Ferraz, egualmente tiver de fazer explorações no interior das
barão de Antonina, barão da Boa Vista, barão do Pontal, terras, ha a mesma natureza de trabalho; tanto na
barão de Suassuna, Baptista de Oliveira, Candido Borges, exploração dos terrenos diamantinos ou auriferos, como na
Carneiro de Campos, Souza Queiroz, Gonçalves Martins, exploração do carvão de pedra, ha a necessidade de se
Paula Albuquerque, Mendes dos Santos; Pimenta Bueno, abrirem poços, de se estabelecerem galerias, de se
Silveira da Motta, Fernandes Torres, Fonseca, Alencar, assentarem machinismos para extracção de um e outro
Jobim, Nabuco, marquez de Abrantes, visconde de metal. Porconsequencia, não se podendo dar esta
Albuquerque e visconde de Itaborahy.

hypothese que se apresentou de maior trabalho, qual ha

O Sr. Presidente declarou que não podia haver de ser a razão por que para a exploração dos terrenos
sessão por falta de numero para formar casa, e convidou diamantinos e extracção do ouro se ha de conceder o
os Srs. senadores presentes para trabalharem nas privilegio por 15 annos, e não se ha de estabelecer esse
commissões.

mesmo prazo, para quando se tracta da extracção do
carvão de pedra?
SESSÃO DE 21 DE AGOSTO.

Quando se tractou aqui da subvenção á companhia
dos vapores que fazem a navegação ao norte e ao sul do

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO
CAVALCANTI DE LACERDA.

Imperio, estabeleceu-se o prazo de 9 annos, e clamou-se
contra esse prazo, dizendo-se que era excessivo. Ora,
essa companhia tem um grande numero de vapores,

Summario. – Expediente. – Primeira parte da ordem nenhum dos quaes custaram menos de 160:000$; tem
do dia. – Proposição da camara dos Srs. deputados sobre officinas montadas na maior escala, tem depositos
o privilegio para lavras mineraes na provincia de S. Pedro sobresalentes para os navios, tem deposito de muitas
e emendas. Discursos dos Srs. barão de Quaraim, centenares de toneladas de carvão de pedra; e todo esse
marquez de Olinda e Sinimbú. Votação. – Segunda parte capital não é inferior a 1,600:000$.
da ordem do dia. – Fixação de forças de terra. Discursos

Nas minas de carvão de pedra o que é que mais

dos Srs. visconde de Jequitinhonha, barão de Quaraim, custa? A abertura dos poços. Para a extracção do mineral
Dantas, Silveira da Motta, ministro da justiça; D. Manuel, poderá empregar-se uma machina de vapor; exige-se
Candido Borges e barão de Pindaré.

alguns carris de ferro dentro das galerias, e alguns
instrumentos ordinarios; tudo isto não custa tanto como o

A's 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre que está empregado na companhia dos vapores; estou
a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.

certo que não passará talvez de 300 a 400 contos o fundo

Lidas as actas de 19 e 20 do corrente mez, são da companhia de mineração de que se tracta. Entretanto
approvadas.

como é que para uma companhia que exige um capital
menor se dá o privilegio por maior numero de annos do
EXPEDIENTE.

que é concedido á companhia que emprega um capital
quadruplicado?

O Sr. 1º Secretario lê um officio do Sr. senador
João

Antonio

de

Miranda,

participando

não

Senhores, o monopolio é sempre oneroso; e,

poder segundo os principios do direito, convém, sempre

que

comparecer em tres ou quatro sessões. – Ficou o senado possa ser, restringil-o. O producto que se concede á
inteirado.

companhia, como já fiz ver da primeira vez que fallei, é de

Compareceram no decurso da sessão mais 7 Srs. um consumo extraordinario, por isso que elle se presta á
senadores.

satisfação de necessidades muito extensas.
Quem é que póde negar que, si as minas de carvão
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

de pedra forem abundantes, a companhia dentro de muito
poucos annos não só póde embolsar-se do seu capital,

CARVÃO DE PEDRA.

mas ainda haver grandes lucros? Creio que ninguem. Para
que pois se ha de conceder á companhia um prazo maior

Continúa a discussão, adiada na sessão de 19 do que aquelle que é preciso para este fim? Para que é
deste mez, do art. 1º da proposição da camara dos que se ha de privar o publico por um longo espaço de
deputados

approvando

as

condições

com

que

foi tempo de obter a vantagem de comprar o carvão por preço

concedido o privilegio de lavrar minas de carvão de pedra barato, o que necessariamente ha de acontecer logo que,
e explorar outras na provincia do S. Pedro, com as extincto o monopolio, as minas sejam expostas á
emendas da commissão de emprezas privilegiadas, com a concurrencia publica? Para que egualmente se ha de
do Sr. Cansansão de Sinimbú apoiada na sessão de 14 privar

o

Estado

do

augmento

de

renda

que

deste mez, e com a do Sr. visconde de Jequitinhonha necessariamente tambem deve haver logo que, extincto o
apoiada na sessão antecedente.

monopolio, possa arrendar as minas descobertas com

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Sr. presidente, eu condições mais vantajosas, proporcionaes á sua riqueza?
sustento ainda a idéa que emitti na discussão anterior, de
reduzir-se o prazo concedido á companhia de 30 a 15
annos. Nessa occasião eu argumentei
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Depois, Sr. presidente, ainda ha uma conveniencia debaixo das condições as mais vantajosas para o publico,

em se modificar o prazo, e é a actividade que resultado

que

só

se

poderia

obter

por

meio

de

necessariamente deve a companhia desenvolver; logo que adjudicações dadas com publicidade e concurrencia. O
ella veja que o prazo e curto, applicará todos os esforços preço destas adjudicações entraria no thesouro, e suas
para tirar o partido que seja possivel da mina; assim clausulas e condições deveriam ser combinadas de
entrará na circulação maior quantidade desse producto, maneira que assegurassem á industria das minas a
cujo consumo póde-se dizer que é illimitatado, e esta liberdade de que toda a materia precisa para desenvolverfecundidade de trabalho será sem duvida de grande se e prosperar, mas sem que o interesse nacional fosse
vantagem para a industria, e ao mesmo tempo um grande sacrificado aos concessionarios.»
augmento para as rendas do Estado.

«Por exemplo, um dos cuidados mais importantes

Portanto, Sr. presidente, si se quer explorar as da auctoridade a este respeito deveria ser não fazer
minas em vantagem do publico, o prazo não deve ser concessões

tão

extensas

que

supprimam

toda

a

muito extenso, não deve passar além daquelle que eu já concurrencia em um raio consideravel. E' á falta de
mencionei, de 15 annos, que é o mesmo que se tem similhantes precauções que é devida a suppressão de toda
marcado para a mineração dos terrenos auriferos e a concurrencia na exploração das minas de Anzim. E'
diamantinos.

tambem da excessiva extensão dada á concessão das

Si porém se tractar de enriquecer a companhia, salinas de Leste que nasceram os numerosos abusos, aos
então conceda-se o prazo de 30 annos, como está no quaes este monopolio deu logar!»
projecto.

Já se vê, Sr. presidente, que este economista

Que inconveniente ha, senhores, em que o prazo aconselha uma medida bem importante, e é que não
se reduza? Si a companhia tiver prejuizos, no fim do prazo deverá ficar ao arbitrio da administração a concessão das
recorrerá á assembléa geral, e estou certo que não terá minas, mas que estas devem ser dadas por meio de
ella duvida em prorogal-o

concurrencia e de publicidade; e ao mesmo tempo mostra

Nesta persuação, Sr. presidente, eu mandarei uma os inconvenientes que resultam dessas concessões assaz
emenda á mesa reduzindo o prazo a 15 annos.

extensas, que foram a causa da decadencia das minas de

Quanto á faculdade illimitada que se dá á França que elle cita.
companhia de explorar as minas em toda a provincia do

Portanto, Sr. presidente, fundado não só nas

Rio Grande do Sul, eu já disse o que pensava a este considerações que apresentei, como nesta auctoridade
respeito. Li alguma cousa a respeito da legislação das que acabo de citar, hei de propôr uma emenda para que o
minas dos paizes onde a mineração está um pouco privilegio exclusivo que a companhia tem de explorar
adiantada, como a Belgica, a França, a Inglaterra e a minas não só de carvão de pedra, mas de quaesquer
Prussia, e ahi não encontrei uma só concessão de uma outros mineraes, limite-se unicamente ao municipio do
extensão tão vasta como a que o contracto dá á Triumpho, como está concedido pelo primeiro artigo do
companhia de que se tracta.
A companhia tem em virtude deste contracto

contracto.
Creio, Sr. presidente, que se lhe faz uma

faculdade exclusiva para explorar todo o territorio da concessão assaz grande, porque esse municipio não tem
provincia do Rio Grande do Sul; é uma extensão que talvez menos de 120 leguas quadradas. De maneira
corresponde a oitenta mil e tantas leguas quadradas. alguma concordarei em que passe essa concessão além
Sobre concessões similhantes, apenas me recordo de que deste terreno, porque como já disse, dahi resultará grande
no tempo de Luiz XI houve um privilegiado, qual era o alarme nos proprietarios; nenhum se poderá reputar
unico que tinha o direito de explorar as minas em toda a seguro da sua propriedade, porque pesará sobre elles o
extensão do reino da França; e em tempo de Luiz XV receio de a todo o momento verem-se desapropriados, em
concedeu-se a uma companhia egual privilegio; mas virtude do privilegio da companhia.
observam os escriptores que fallam dessa materia, que

Pelo contracto não se dá sómente o direito de

isso era em prejuizo da industria mineral, pelo que foram explorar, dá-se tambem o direito de desapropriar a
de pouca duração esses privilegios, que elles chamam provincia toda; o privilegio é vastissimo; em qualquer parte
monstruosos.

que a companhia queira póde fazer explorações, obter

Não ha, Sr. presidente, vantagem alguma nessa datas,

e

para

esse

fim

fica

auctorisada

a

fazer

concessão, porque não se consegue aquillo que se tem desapropriações. E' bem singular este privilegio de se
em vista, que é a descoberta de um mineral importante. entregar á uma companhia todo o territorio de uma grande
Concedendo-se privilegio exclusivo a uma companhia para provincia!
fazer exploração em uma quantidade tão vasta de terreno,

E' tambem uma maneira particular pela qual esses

ella não poderá trabalhar em todo o territorio, apenas em influentes de eleições pódem exercer grandes vinganças e
um ou outro ponto; e neste caso para que se ha de privar grandes abusos contra os seus adversarios! Desta
aos particulares ou a outras companhias que se queiram concessão tão ampla não póde resultar sinão contestações
organisar para fazer eguaes explorações em outros desagradaveis, e portanto por mais este motivo hei de me
pontos? Quanto maior fôr o numero dos interessados na oppôr a tão exorbitante privilegio.
descoberta do mineral, tanto mais probabilidade ha do

Ainda não terminarei, Sr. presidente, sem fazer uma

resultado: a concurrencia e a emulação são a origem do reflexão a respeito das datas concedidas pelo contracto. O
progresso de todas as industrias.

governo póde fazer a concessão até 100 datas, isto é, de

Combatendo a extensão deste previlegio, fundo-me uma área correspondente a uma legua e tres quartos. O
na auctoridade de um economista distincto, Mr. Clement. contracto teve por base nesta medição o alvará de 1803,
Diz elle, fallando sobre as minas de França, (lê):

que é citado no projecto. Mas, senhores, eu observarei que

«O modo mais legitimo da appropriação das minas esse alvará tractava da concessão de terrenos auriferos;
parece consistir nas concessões feitas pelo Estado

ahi a extracção do ouro era feita a descoberto, por isso
havia necessidade de uma maior superficie, ao
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passo que na extracção do carvão de pedra o meio porque realmente é preciso que tenhamos diante dos olhos
empregado é o das minas, o trabalho principal é no interior que a companhia vai fazer grandes despesas para facilitar
da terra, porconsequencia não ha tanta necessidade de a conducção do carvão, o qual ainda não ha certeza de
grande superficie de solo.

que seja de superior qualidade, conducção que, feita por

Parece-me que o governo confundiu a mineração terra, como agora se faz, sahe muito cara; mas, para que
com a colonisação; entendeu que devia dar para se faça por agua, é necessario proceder a obras custosas
mineração tanto terreno quanto se dá a qualquer individuo no leito do riacho.
que se propõe a colonisar. Ha muita diversidade de

Foi apresentada

outra

emenda, em

que se

circumstancias; para a agricultura é preciso um terreno estabelece que os trabalhos preliminares não sejam feitos
mais vasto, por isso que ha producctos que não dão em nos

terrenos

particulares

sem

acquiescencia

dos

certas qualidades de terras, ha outros que requerem a respectivos donos. Esta idéa está já comprehendida no
mudança alternada de terreno; e além disso as terras projecto primario, quando permitte a desapropriação, a
mesmo estragam-se, e precisam de repouso para crearem qual suppõe sempre accôrdo prévio com os donos dos
sucos nutritivos que a tornem a fertilisar.

terrenos. Entretanto, si se quer tornar bem claro o

Por esta razão ha necessidade de maior extensão pensamento da lei, faça-se essa declaração.
de terreno para a lavoura; mas, quando se tracta de uma

Quanto a emenda que restringe a concessão

mina, o que se quer é terreno somente para abrir os poços, sómente á mina do Arroio dos Ratos, não sei porque se ha
para estabelecer algum machinismo, para se fazerem as de privar a companhia de fazer explorações em outra
officinas e as casas para os trabalhadores. Já se vê pois qualquer parte.
que neste caso não ha necessidade de tanto terreno;

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Não é só para a

porconsequencia estas datas devião ser mais limitadas no mina do Arroio dos Ratos, é para todo o municipio do
seu numero; tanto mais que, segundo o alvará citado, que Triumpho.
serviu de norma, não só se permitte a concessão de datas
inteiras, mas tambem a concessão de meias datas.

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – O mais
que se póde exigir é que a companhia, quando tiver a

Entretanto no contracto deram-se sómente datas concessão de uma data para minerar, effectivamente a
inteiras, e datas mais extensas do que aquellas que se dão minére, porque do contrario ella poderia monopolisar as
para a extracção do ouro, quando, como acabei de melhores minas da provincia sem proveito publico. Acho
mostrar, na extracção do ouro ha necessidade de maior pois que a mesma cautela que a commissão tomou de
quantidade de terreno. Devo ainda observar que d'aqui exigir que dentro em 3 annos a companhia torne effectivos
póde nascer um grave abuso, e é a maneira singular que a os trabalhos na mina do Arroio dos Ratos se póde tornar
companhia tem de adquirir terra a titulo gratuito.

extensiva a todas as outras; isto acho de razão, mas não

Hoje, em virtude da lei das terras, ninguem póde privar-se que a companhia faça essas explorações.
obter terrenos sinão por titulo de compra; mas a

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – O privilegio

companhia, podendo obter, em qualquer logar em que ella exclusivo é que não se quer.
julgar necessario estabelecer uma mina, a concessão de

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Do

uma legua e tres quartos, tem uma extensão de terreno privilegio não resulta nenhum inconveniente, desde que se
bastante grande, com a qual póde fazer especulações obriga a companhia a tornar effectivo o uso desse direito
mercantis.

que se lhe concede. Entendo pois que a condição 9ª deve

Acho que esta disposição do contracto é nociva; e, ser extensiva a todas as concessões.
tractando de a corrigir, proponho que, em logar de 100, o

Quanto á reducção do prazo do privilegio a 15

governo não possa conceder á companhia mais do que 50 annos, já se observou aqui, e repito, que esse carvão não
datas.

é de boa qualidade; o nobre senador já reconheceu isso
São apoiadas e entram em discussão as seguintes mesmo; por ora serve apenas para a navegação socegada

emendas do Sr. barão de Quaraim.

dos rios; mas ainda não se descobriu carvão que tenha

1ª «Para logar compete. – Os trabalhos preliminares força sufficiente para prestar-se a navegação de mares
da sondagem e quaesquer outros relativos á verificação da tempestuosos.
existencia do carvão não poderão ser feitos em terrenos de

Com a esperança de que obterá carvão de superior

propriedade particular sem consentimento de seus donos, qualidade é que a companhia toma este encargo; mas por
e

quando

estes

não

consintam,

terá

logar

a ora ella não tem certeza de realizar essa esperança,

desapropriação do terreno. – Barão de Quarahim.»

realização que lhe dará grandes lucros; além de que tem

2ª «A duração do contracto reduza-se a 15 annos. – ella, como já disse, de fazer grandes despesas para tornar

Barão de Quarahim.»

navegavel o Arroio, de modo que o transporte do mineral

3ª «A concessão para exploração e lavra das minas se possa effectuar pelo rio, e assim se torne muito mais
não passe além do municipio do Triumpho, revogadas barato do que por terra. Si houvesse certeza de bom
todas as disposições que a estendem ao resto da carvão, eu não duvidaria votar por esta emenda; mas essa
provincia. – Barão de Quarahim.»

certeza é que não ha, e pelo contrario a companhia tem de

O SR. MARQUEZ DE OLINDA (Presidente do fazer despesas tão avultadas que o prazo de 15 annos
Concelho): – Sr. presidente, ha aqui uma emenda que seria demasiadamente curto.
manda supprimir o pagamento das despesas que o

São estas, Sr. presidente, as observações que me

governo tem feito com a exploração dessa mina de carvão. occorrem a respeito da materia.
Eu já disse aqui a primeira vez que fallei que a companhia

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBÚ: – Pouco tenho

foi a que offereceu esse pagamento, e que eu o acceitei que dizer, Sr. presidente, porque as considerações que eu
por me parecer justo; mas eu tambem disse depois que tinha de offerecer em resposta ao nobre senador pela
não me oppunha á suppressão desta disposição,
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provincia do Rio Grande do Sul foram prevenidas pelo que era um dos herdeiros, e eu tinha já permissão dos outros.
acaba de expender o nobre presidente do concelho.

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Ameaçou com as

Não acho razão alguma nas observações que se penas de desobediencia; não o podia fazer.
fizerem quanto á extensão das datas para a exploração

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU': – Podia, porque

das lavras de carvão de pedra. O nobre senador que fallou eram

terras

indivisas,

e

eu

tinha

permissão

dos

sobre esta materia argumentou com a analogia das lavras coherdeiros.
de terrenos diamantinos ou auriferos, mas eu não acho a
menor comparação entre uma e outra cousa.

Não vejo tambem, Sr. presidente, que possa
resultar

grande

perigo

da

extensão

dos

terrenos

As lavras de carvão de pedra são feitas no interior concedidos á companhia; porque a maior extensão que
da terra e sempre com extensão maior do que as lavras ella poderá obter será de 25 datas em continuidade, o que
auriferas, porque as veias do carvão estendem-se muito; equivale a um quarto de legua quadrada. Ora, que
portanto seria um mal para a companhia si fôsse limitada especulação poderia fazer a companhia com esses
uma extensão muito pequena, porque neste caso poderia terrenos. que são apenas susceptiveis para a creação de
acontecer que não conseguisse encontrar o fundo ou gado?
deposito do carvão.

Sr. presidente, eu entendo que a concessão para a

Si pois a companhia tem de fazer grandes exploração não se deve limitar ao municipio do Triumpho,
escavações afim de seguir a veia da mina, é condição deve ser geral a toda a provincia, porque nós sabemos que
necessaria que ella tem tambem de fazer grande despesa, mais tarde ou mais cedo ella terá de emprehender a
e porconsequencia não tirará lucro nenhum si o prazo do navegação a vapor no rio Uruguay, navegação que não
privilegio fôr sómente de 15 annos, como propõe o nobre poderá ser alimentada sem um combustivel que a possa
senador.

favorecer; e quem nos diz que a companhia não poderá

Cumpre notar que, além das despesas inherentes a achar algum jazigo de carvão de pedra em qualquer dos
essas excavações, a companhia tem de carregar com logares adjacentes ao Uruguay ou no Uruguay mesmo?
outras, que custarão a ser compensadas com a receita do Cumpre portanto não limitar as explorações ao municipio
producto. As minas diamantinas ou auriferas offerecem do Triumpho.
grandes vantagens sobre as minas de carvão, porque o

A vista destas considerações, Sr. presidente,

diamante e o ouro encerram grande valor em pequeno continúo a votar pelo parecer da commissão com a
volume; mais nas minas de carvão de pedra é necessario emenda offerecida pelo nobre senador pela Bahia, e talvez
sobretudo que o emprezario tenha muito em vista a que com uma das emendas que acabam de ser apoiadas,
facilidade do transporte.

isto é, aquella que se refere e explorações em terrenos

Sei que as lavras estão nas margens do Arroio dos particulares.
Ratos; mas por ora o carvão não póde ser transportado

Julgada a materia sufficientemente discutida, passa

sinão por meio de pranchas, e deste modo sahe muito o art. 1º, assim como a emenda do Sr. visconde de
mais caro do que si o fôsse por meio de barcos de vapor. Jequitinhonha,

supprimindo

a

terceira

condição

do

E' preciso pois que a companhia, para obter este fim, faça contracto e a respectiva emenda da commissão.
no arroio algumas obras muito dispendiosas, obras que de

Passam

egualmente

as

outras

emendas

da

modo algum poderão ser feitas si o prazo do privilegio fôr commissão e a primeira emenda do Sr. barão de
sómente de 15 annos.

Quarahim, sendo rejeitadas a segunda e terceira, e

Quanto a restricção que estabelece uma das considerada prejudicada a do Sr. Cansansão de Sinimbú.
emendas que se acham sobre a mesa, relativamente ás

A discussão fica adiada.

pesquisas ou indagações para a descoberta de novas
minas na provincia, direi que essas explorações são

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

sempre simples ensaios, simples observações; muitas
vezes um pequeno poço é quanto basta para isso; e,

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

quando acontecesse que a provincia de S. Pedro se
offerecesse toda aos trabalhos de mineração de carvão

Annunciando-se achar-se na ante-camara o Sr.

fossil, isto queria dizer que o carvão era de tão boa ministro interino dos negocios da guerra, são sorteados
qualidade, que o seu consumo não ficaria limitado á para a deputação que o deve receber os Srs. Gonçalves
navegação interna da provincia, o que seria uma fortuna Martins, D. Manuel e Cansansão de Sinimbú; e sendo
para ella.

introduzido no salão com as formalidades do estylo, toma

Senhores, o direito de explorar minas é o direito de assento na mesa; e continúa a discussão, adiada na
inventar, é por assim dizer o direito de pensar; não é esta sessão antecedente, do requerimento do Sr. barão de
lei que o dá á companhia; mas isto não quer dizer que Quaraim,

apoiado

na

mesma

sessão,

propondo

o

seus agentes podem entrar na propriedade alheia sem adiamento do artigo offerecido pelo Sr. Miranda sobre os
consentimento de seu dono. Eu, quando presidente do Rio castigos da guarda nacional, para ser discutido em
Grande, tomando a peito essas explorações, assim procedi separado.
sempre; mandava examinar a quem pertencia o terreno,
afim de obter o consentimento do proprietario.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente, este requerimento não póde passar, porque é

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – V. Ex. está contra o nosso regimento, o qual diz no art. 89, o seguinte:
esquecido; até ameaçou com penas de desobediencia a (lê)
um homem que se oppoz a essas explorações em seus
terrenos.

Ora, o requerimento de adiamento do nobre
senador pelo Rio Grande do Sul é indeterminado, como se

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU': – V. Ex. está collige expressamente da letra do mesmo requerimento. O
enganado; o terreno pertencia a herdeiros, esse homem

nobre senador propõe que se adie a emenda relativa aos
castigos impostos á guarda nacional
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para ser discutida em separado; mas quando? Isto e que é regimento. Concordo com o nobre visconde em que os
exactamente necessario que se diga; é preciso que adiamentos devem ser propostos em taes termos; mas,
saibamos quando é que ha de ter logar essa discussão.

ainda quando o actual não estivesse n'este caso, desde

Si o nobre senador dissesse: «Para ser discutida que o senado o apoiou e fez seu, não se póde mais
em separado depois da votação do projecto», bem; si o retroceder.
nobre senador dissesse: «Para ser discutida daqui a 8

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-

dias», bem; si o nobre senador dissesse: «Para ser se a discussão e approva-se o adiamento.
discutida para o anno», bem; mas o nobre senador diz

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Fica

apenas que é para ser discutida em separado, sem portanto reformado o regimento.
determinar tempo, o que é contra o nosso regimento.

O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor.

Portanto, eu pediria ao nobre senador que redigisse

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

o seu requerimento em fórma de satisfazer a disposição do Decididamente o regimento fica reformado nesta parte por
nosso regimento.

uma votação do senado; hei de propôr adiamentos

V. Ex. mesmo, Sr. presidente, não o podia ter indefinidos e V. Ex. não se ha de oppôr.
admittido a apoiamento, porque em outras occasiões V.

O SR. PRESIDENTE: – Veremos isso.

Ex. tem exigido, fórma do regimento, que os adiamentos

Lê-se

e

apoiam-se

as

seguintes

emendas

sejam definidos; e, si este não o é, segue-se que não apresentadas na sessão de 19.
podia sujeito ao apoiamento.

1ª «Continúa a auctorisação concedida ao governo

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Eu já declarei que em o § 7º do art. 5º da lei n. 862 de 30 de julho de 1856,
havia de propor a urgencia da materia.

devendo porém a gratificação corresponder ao exercicio, e

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Então não ao posto.»
peça ao Sr. presidente que remetta a V. Ex. o
requerimento, afim de ser redigido na fórma do regimento.

2ª «Seis annos depois da publicação da presente
lei, ninguem poderá ser admittido a emprego algum publico

V. Ex. já sabe, Sr. presidente, que de certo tempo sem que mostre que por si ou por outrem serviu no
para cá ando sempre com o regimento no bolço e o tenho exercito ou armada o tempo decretado.»
estudado. E' verdade que ainda não o comprehendi bem;

«Exceptuam-se os empregos de eleição popular, os

não pude entrar ainda nos segredos que só V. Ex. gratuitos, os ecclesiasticos, os de presidencias de
conhece; mas tenho feito progressos, e espero em Deus e provincias e ministros de estado, e bem assim aquelles
na minha assiduidade que hei de fazer mais progressos.

que por não poderem continuar no serviço por um motivo

Assim, Sr. presidente, si V. Ex. julgar que o que eu legal e justificado obtiverem sua escusa antes de
disse é de conformidade com o regimento, V. Ex. completarem o prazo prescripto.»
convidará

o

nobre

senador

para

que

ponha

no

«Paço do senado, em 19 de agosto de 1858. – J. A.

requerimento um termo fixo, sem o que não póde ser de Miranda.
Dada por concluida a 2ª discussão, retira-se o Sr.

votado e nem podia ser apoiado.

O SR. PRESIDENTE: – O honrado membro que ministro com as mesmas formalidades com que fôra
offereceu o requerimento póde, independente de convite, recebido, e submettido separadamente á votação cada um
dos artigos da proposta, passam todos, bem como as

fazer-lhe qualquer additamento, si quizer.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E si emendas da camara dos deputados, e por fim a proposta
assim emendada passa á terceira discussão, sendo

não quizer?

O SR. PRESIDENTE: – Continuará a discussão do rejeitadas as emendas do Sr. Miranda, e as do Sr.
requerimento, e será submettido á votação, porque já foi visconde de Albuquerque na parte não prejudicada.
apoiado, e pelo apoiamento a casa fez seu qualquer acto.

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Quando propuz o

Si não ha mais quem peça a palavra sobre o adiamento, entendi que tinha sido conforme o regimento;
requerimento,

vou

consultar

o

senado

si

o

julga ao menos tenho visto assim proceder-se na casa.

sufficientemente discutido.

Recordo-me que o Sr. marquez de Paraná, quando em

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Pela uma das sessões anteriores, pediu a separação de varios
ordem...

artigos da lei do orçamento, redigiu o seu requerimento da

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra.
O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

mesma maneira que eu agora redijo o meu, isto é, que
– ficassem separados taes e taes artigos da lei do

Levanto-me outra vez para perguntar a V. Ex. qual ha de orçamento afim de serem discutidos em separado, e então
ser o resultado desta votação. Si acaso o requerimento fôr não se entendeu que houve violação do regimento.
rejeitado, bem, continuará a discussão; mas, si fôr

E' verdade que o regimento diz que o adiamento

approvado, fica reformado nesta parte o nosso regimento? deve ser determinado; mas o que eu entendo que o
Isto é, d'ora em diante se admittirá requerimentos de regimento quiz é que fôsse prohibido um adiamento nestes
adiamento sem termo fixo? Note V. Ex. que este ha de ser termos: «Proponho o adiamento,» isto é, uma solução
o resultado.

indefinida da questão, não se sabendo se podia jámais

O SR. PRESIDENTE: – Estas reflexões deveriam entrar em discussão; mas, quando se propõe um
ser feitas quando se tractou de apoiar o requerimento; adiamento com o fim de entrar o objecto na ordem dos
então se examinaria si eram ou não procedentes, e como trabalhos, entendo que o regimento não se oppõe a isto.
se devem entender as palavras – adiamento fixo, ou
determinado – de que se serve o

E nós temos a practica constante da casa: quando
se propõe um adiamento para que a materia seja remettida
a uma commissão, não se marca o tempo, entretanto isto
está admittido. O regulamento o que
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quer é que as materias cujo adiamento se pede entrem em

O SR. PRESIDENTE: – Então tem a palavra o Sr.

discussão; é o que se faz quando se pede para qualquer visconde de Jequitinhonha.
materia ser remettida ás commissões, e é o que eu fiz

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.

quando pedi que esta materia de que se vai tractar presidente, devo dar o nobre senador pelo Rio Grande do
entrasse na ordem dos trabalhos.

Sul uma explicação relativamente á objecção que fiz ao

Dada esta explicação em resposta ao nobre requerimento de adiamento proposto pelo nobre senador,
senador pela Bahia, proponho, como já disse, a urgencia e faço-o, não para infringir o regimento, porque eu quero
para se discutir na primeira sessão a proposição da ser regimentista de hoje em diante; já ha muito tempo
camara dos Srs. deputados relativamente á extincção dos estou resolvido a isto, porque, como já disse, a garantia
castigos corporaes na guarda nacional.

unica e a maior das minorias é o regimento.

E' apoiado e entra em discussão o seguinte
requerimento.

Convencido disto pela longa practica que tenho do
parlamento, não posso de fórma alguma consentir que o

«Proponho a urgencia da discussão do projecto da regimento seja alterado pela maioria, sempre que ella
camara dos deputados relativo á extinção dos castigos queira; por isso tenho sustentado nesta casa que V. Ex. é
corporaes na guarda nacional, sem prejuizo todavia da o interprete do regimento, que V. Ex. é quem lhe dá a
discussão da lei da fixação das forças. Barão de intelligencia, porque, si fôr a maioria que der intelligencia

Quarahim.

ao regimento, então acabado está o regimento.

O SR. DANTAS: – Sr. presidente, a minha opinião é

Si a maioria quer que o regimento seja entendido

muito conforme com a resolução cuja urgencia se pede, desta ou daquella fórma, faça uma indicação, vá á
mas quero fazer unicamente uma observação, e é que commissão respectiva, venha o parecer, discuta-se e voteesta urgencia não deve prejudicar as leis annuas.
O SR. SOUZA RAMOS: – Não prejudica.

se

essa

emenda,

que

ficará

permanecendo;

mas

intelligencia doutrinal e occasional não póde ser dada

O SR. DANTAS: – Passando a urgencia, outros sinão por V. Ex.; do contrario está a minoria sem garantia
negocios não podem entrar na ordem do dia.

alguma; é esta a practica do senado e de todos os corpos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço a legislativos, é isto o que eu tenho presenciado, é isto que
palavra.
O SR. DANTAS: – Eu tenho de pedir a urgencia

me tem ensinado a experiencia.
Isto posto, Sr. presidente, tractando-se da urgencia

para que se discuta segunda-feira a lei que se votou hoje deste objecto, V. Ex. vê que ha uma connexão muito
em segunda discussão.

immediata entre uma e outra questão, tanto mais quanto

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Eu tinha pedido a eu vejo-me na necessidade de explicar ao nobre senador
palavra para esse fim.

pelo Rio Grande do Sul o porque tomei a liberdade de

O SR. DANTAS: – Pois peço urgencia para na impugnar o seu requerimento por falta de regularidade.
segunda-feira se tractar da 3ª discussão da lei da fixação

Sr.

presidente,

o

regimento

diz

clara

e

de forças de terra; votarei pela urgencia em discussão, expressamente que os adiamentos devem ser fixos ou
mas depois de votadas as leis annuas. Portanto creio que determinados: o requerimento de adiamento do nobre
no requerimento de urgencia se deve accrescentar estas senador é para ser o objecto discutido em separado; para
palavras – sem prejuizo das leis annuaes.
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Eu concordo.

deixar de ser discutido agora, não podia ser de fórma
alguma, porque ninguem póde propôr ao senado que deixe

O SR. DANTAS: – Agora, Sr. presidente, V. Ex. de entrar em discussão um objecto qualquer, depois de
faça favor de me dar uma explicação. Eu quero pedir apoiado, salvo si o proprio auctor quer retirar o objecto da
urgencia para que na segunda-feira entre em discussão a discussão e o senado consente nisso.
lei de fixação de forças...

Os exemplos que o nobre senador lembrou eu não

O SR. PRESIDENTE: – Deixe decidir-se a urgencia os tenho presentes; seria talvez necessario consultar as
que está em discussão; depois mande a sua.

actas para vermos si na realidade isso se fez, ou si houve

O SR. DANTAS: – Mas, si passar a minha urgencia, mais alguma palavra, da qual resultasse o prazo fixo que
fica esta prejudicada?

exige o regimento que exista sempre nos requerimentos de

O SR. PRESIDENTE: – A ultima votação é que adiamento para serem sujeitos á approvação.
deve subsistir, porque o facto posterior destróe o anterior.

O que disse o requerimento? «Para ser discutido

O SR. BARÃO DE QUARAIM (pela ordem): – E' em separado.» Ora, ser discutido em separado não é
unicamente para fazer a declaração de que a urgencia que prazo, porque não fixa a época em que ha de ser discutido.
peço seja considerada sem prejuizo das leis annuas.

Senhores, a circumstancia unica de ser a discussão em

Como a urgencia já está apoiada, com esta separado não constitue o prazo que o regimento quer que
declaração póde ella ser posta a votos.

haja para ser tomado em consideração o adiamento.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O Assim, não estando este prazo fixado no requerimento de
requerimento não foi por escripto?

adiamento, não póde elle ser acceito, nem discutido, e

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Não, mas vou menos approvado. E fazendo-se o contrario, deixou de
fazer.

existir o artigo do regimento que subsistiu até hoje, de hoje
O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem em diante acha se revogado; eu hei de mostrar como elle

peça a palavra...
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu a
havia pedido e ainda não cedi.

não póde subsistir mais, sem uma perfeita anomalia.
O que subsiste para mim é que hoje approvou-se
um adiamento sem prazo fixo e determinado. E' este, Sr.
presidente, o perigo que eu sempre tenho
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encontrado, e que os nobres senadores hão de convir comigo do anno corrente para o anno proximo futuro, é uma resolução
que existe, em se entender o regimento por esta fórma; assim dependente da realização de uma condição que está prevista,
não temos mais regimento para as nossas discussões.

isto é, não haver tempo para se approvar a lei do orçamento

Creio, Sr. presidente, que tenho explicado o meu normal. Ora, estando ainda estas leis na outra camara, não sei
pensamento relativamente ao objecto, e creio que o nobre que necessidade ha de se fazer passar um additamento que,
senador pelo Rio Grande do Sul ha de convir comigo que eu a meu vêr, tem só uma explicação, e é dar a entender que a
não offereci esta impugnação para embaraçar o requerimento discussão deste objecto relativo á chibata póde levar tanto
de adiamento.

tempo que chegue a embaraçar a lei do orçamento na época

Quanto á urgencia, Sr. presidente, direi a V. Ex. que em que naturalmente ella tem de vir para o senado. E’
julgo conveniente que este objecto, uma vez trazido á justamente, senhores, o que eu supponho que não póde ter
discussão no parlamento, seja decidido; não se creia que é logar.
objecto de lana caprina; é objecto que ha muito tempo, e por

Si acaso eu visse muito proxima a discussão do

muitas vezes, tem occupado o parlamento inglez, e alli não se orçamento, eu não tinha duvida em votar pelo additamento do
tracta de objecto tal por capricho. Assim pois, desde que é nobre ministro da justiça, porque então tinha elle algum
objecto grave, uma vez aventada a idéa e estabelecida no prestimo. Mas porventura, senhores, o senado fica inhibido de
ponto em que se acha, é preciso dar uma solução.

preferir a lei do orçamento, quando estejamos ainda discutindo

Eis o motivo por que eu entendo que o objecto é este artigo additivo? Não por certo.
urgente, assim como tambem entendo que a urgencia não

Si o orçamento vier para o senado quando se estiver

deve ser de tal natureza que prefira as leis annuas. Adopto a discutindo este artigo, ahi é occasião opportuna de se propor a
idéa lembrada pelo nobre senador pelas Alagôas, para que se proposição desta materia ao orçamento; mas senhores...
dispense o intersticio para a 3ª discussão da lei de fixação de (perdoe o nobre ministro que o diga) o seu additamento
forças de terra; si o nobre senador offerecer essa urgencia, parece transpirar luxo de desconfiança a respeito da
voto por ella; si o nobre senador não offerecel-a, eu o farei. discussão do artigo; parece que S. Ex. está já com o pesadello
Votada esta urgencia, o outro objecto será considerado da discussão que tanto incommoda o governo. Para que V.
urgente, si assim o senado entender em sua sabedoria, para Ex. ha de deixar emanar de si esta desconfiança, que eu acho
ser discutido depois, e creio mesmo que será discutido na infundada?
segunda-feira, porque a 3ª discussão da lei de forças ha de

O SR. CANDIDO BORGES: – Apoiado.

ser breve.

O SR. DANTAS: – Muito fundada; eu tambem tenho

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – A desconfiança, porque a materia é mesmo propria de suscitar
urgencia proposta pelo nobre senador pelo Rio Grande do Sul grandes questões.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Senhores, eu

faz excepção unicamente da lei que fixa a força de terra.

Parecia-me conveniente que se declarasse tambem – sem desejava, comprometter-me-hia mesmo para com o nobre
prejuizo da discussão das leis annuas.

ministro da justiça, para com o nobre senador pelas Alagoas,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Pois não e

para

com

todos

os

desconfiados

da

discussão;

comprometter-me-hia, digo, a dar meu voto pelo additamento,

está?

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Exceptua sómente a si acaso S. Ex. o offerecesse na occasião em que estivesse
lei de fixação de forças. Ora, este não é o ultimo projecto de na casa a lei do orçamento.
lei de que o senado tenha de se occupar, por conseguinte, vou

O SR. CANDIDO BORGES: – Apoiado.

mandar um additamento declarando que a urgencia se

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas, senhores,

entende sem prejuizo da discussão das leis annuas.

quando o nobre senador pela provincia do Rio Grande do Sul

Lê-se, apoia-se e entra em discussão o additamento propoz a urgencia com a unica excepção legitima que elle lhe
do Sr. Vasconcellos.

devia pôr, que era de não prejudicar a lei de fixação de forças

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, tenho de terra, veiu um nobre ministro dizer ao senado: «Não, eu
de votar pelo requerimento de urgencia offerecido pelo nobre não concordo com a urgencia,» porque (entre parenthesis)
senador pelo Rio Grande do Sul, e votaria mesmo pelo parece-me que os nobres ministros tem um tal ou quaI desejo
addiamento do nobre ministro da justiça, si acaso eu visse de afastar da discussão este negocio da chibata...
nelle algum prestimo, mas não o tem. Na camara dos Srs.

O SR. CANDIDO BORGES: – Apoiado.

deputados ainda se discutem as leis annuas, por isso voto

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...e a prova de que os

pelo requerimento que propõe a urgencia, sem prejuizo nobres ministros querem afastar da discussão o negocio da
unicamente da lei de fixação de forças de terra, que é a lei que chibata, está no silencio que o nobre ministro da guerra
está em discussão.

interino guardou em todas as occasiões em que foi

Si acaso já estivesse no senado a lei do orçamento, formalmente interpellado para dizer a opinião do governo a tal
que é a outra lei annua a que o nobre ministro se referiu, eu respeito.
não teria duvida em votar pelo additamento; mas, senhores, a

O SR. D. MANUEL: – Elle estava incommodado, assim

lei do orçamento está ainda na camara dos Srs. deputados, como V. Ex. diz que está, mas está fallando por patriotismo...
não é só um, são dois projectos de orçamento, um de

Senhores, minha apprehensão a respeito do desejo

orçamento interino, e outro de orçamento normal; a mesma que o governo tem de furtar-se o mais que puder a pronunciarresolução que o governo propoz na camara dos Srs. se nesta materia procede, apezar da objecção que fez o nobre
deputados mandando vigorar o orçamento

senador pelo Rio Grande do Norte. Não foi por doença que o
nobre ministro deixou
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de pronunciar-se quando foi formalmente interpellado para
dar sua opinião sobre esta materia.

Ora diga-me, V. Ex. não conseguiria esse fim? Era
preciso este zelo de cautela e de futuro com que está o

O SR. D. MANUEL: – Pronunciou-se na outra nobre ministro agora a respeito da sorte do orçamento,
camara, onde fez um longo discurso.
O

SR.

MINISTRO

quando tão descuidosos foram até hoje...
DOS

NEGOCIOS

O SR. D. MANUEL: – Graças a V. Ex. e a outros.

ESTRANGEIROS: – Até votou nominalmente.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...deixando que até

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Na occasião em ao meado do mez de agosto não estivesse terminada a 2ª
que o nobre ministro disse nesta casa que se achava discussão do orçamento?
incommodado, um nobre senador propoz o adiamento da

Creio, senhores, que o ministerio não tem desculpa

discussão; mas S. Ex., não querendo que o adiamento alguma por este facto, porque tem feito o uso mais
progredisse, offereceu-se a responder, com tanto que se escandaloso dos encerramentos na camara electiva. O
retirasse o adiamento. Este foi com effeito retirado, e S. ministerio tem dado o exemplo inaudito na historia de
Ex. occupou o seu logar de ministro, discutindo e dando nosso parlamento de fazerem-se dois encerramentos em
informações por mais de uma vez e por mais de meia hora; um mesmo dia na camara dos Srs. deputados! Pois um
e entretanto o nobre ministro não aproveitou nenhuma ministerio que tem coragem para recommendar á sua
dessas occasiões para dizer definitivamente, francamente, maioria
qual era a opinião do governo a respeito desta materia.

que

encerre

materias

apenas

ellas

são

despontadas na discussão, um ministerio que tapa a bocca

Agora, Sr. presidente, apparece neste additamento á

opposição

violentamente

mandando

propôr

dois

do nobre ministro da justiça outra prova de que o governo encerramentos em um mesmo dia, esse ministerio tem o
deseja aproveitar todas as alternativas para furtar-se o direito de dizer que não pôde fazer adiantar o orçamento?
mais que puder á esta discussão; e por isso que SS EEx.

Senhores, não ha razão alguma para que o

têm tal ou qual escrupulo em pronunciar-se nesta materia, ministerio esteja agora com este açodamento a respeito do
é que o nobre ministro da justiça, compenetrado deste orçamento. Hypotheco desde já o meu voto ao nobre
espirito de seus collegas, vem-nos pôr mais uma reserva á ministro para adiar-se a discussão do artigo additivo logo
continuação da discussão...

que o orçamento esteja na casa. Creio que toda a

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Peço a palavra.

opposição do senado votará para que se ponha de parte

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...dizendo-nos...

esta e qualquer outra discussão quando vier a lei do

O SR. CANDIDO BORGES: – Peço a palavra.

orçamento.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...«sem prejuizo
das leis annuas.»

Mas ainda não é tempo, não podemos saber ainda
si teremos a lei do orçamento, e qual dellas, si será a

Senhores, nós não queremos que as leis annuas interina ou a effectiva; porque o governo nesta sessão
fiquem prejudicadas por outra discussão de qualquer iniciou uma nova fórma de orçamento; está a duas
ordem, por mais importante que seja; damos a preferencia amarras, ou um ou outro; está com tal desconfiança de
ás leis annuas.

obter orçamento, que não se contentou de propôr uma

O SR. D. MANUEL: – Então está concorde?

resolução para um orçamento provisorio, quer o provisorio

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Este principio se no caso que não passe o effectivo; de modo que devemos
acha consagrado no requerimento de urgencia do nobre presenciar um facto muito singular e digno de observação,
senador pelo Rio Grande do Sul; está consagrado tanto e é que, emquanto discutirmos essa resolução, a camara
quanto é necessario...

dos Srs. deputados continuará a discutir um segundo

O SR. D. MANUEL: – Agora é tanto quanto.

orçamento, de maneira que podemos ter dois orçamentos

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...porque o senado em discussão, um no senado, e outro na camara dos Srs.
não póde olhar sinão para aquelles objectos que estão no deputados.
seu dominio. Nós temos agora na nossa competencia

O SR. DANTAS: – E isto é caso novo?

unicamente

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O ministerio póde

a

lei

de

fixação

de

forças

de

terra;

porconseguinte, comquanto todas as alternativas sejam pedir patente pela invenção.
que a lei do orçamento tem de vir para o senado, que

VOZES: – Ha muitos exemplos.

necessidade temos nós em acautelar isso?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Assim não,

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O que se perdia comprehendam-me bem; melhor já vi, peior já vi; mas
em prevenir desde já a hypothese?
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quer saber o que
se perde?
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Evita-se uma
nova questão.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Perde-se o tempo

cousa assim eu nunca vi: é a tal historia....
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si já viu peior,
ficamos satisfeitos.
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao Sr. senador que se
limite á questão da urgencia.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou mostrando a

em que tenho combatido a idéa de V. Ex. Eu não teria desnecessidade do additamento; estou fallando contra a
necessidade de tomar ao senado este tempo, si o nobre pressa e expondo a historia das pressas do governo na
ministro não quizesse acautelar cousas que S. Ex. podia camara dos Srs. deputados; creio que não ha nada mais a
remediar muito mais convenientemente, si acaso, quando proposito.
a lei do orçamento viesse, S. Ex. dissesse: « Proponho o
adiamento do artigo additivo da chibata.»

Portanto, Sr. presidente, bem dizia eu, quando
affirmava que o nobre ministro da justiça com o seu
additamento tinha sido causa de se estar perdendo este
tempo que estou gastando. Que necessidade tem o nobre
ministro de andar de longe estabelecendo estas cautelas?
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Sr. presidente, admira que o nobre senador, que

observações, apezar de me achar doente; mas não posso por tantos annos pertenceu á camara dos deputados, e
deixar de fazer este serviço á minha consciencia. que tem assento no senado já ha algum tempo, aventure
Entretanto eu não podia ficar silencioso, porque o nobre proposições desta ordem.
ministro esteja convencido de que, quando alguma vez

O SR. D. MANUEL: – E’ verdade.

voto contra o que elle quer, é porque estou cheio de

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Agora de repente

razões.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu sei...

não poderei citar todos os factos, mas lembro-me de
alguns exemplos. Em 1843, apezar de haver duas sessões

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. reunidas, votou-se uma resolução, mandando vigorar o
Vasconcellos.

orçamento anterior, emquanto se não concluia a discussão

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr. do que pertencia ao anno da lei.
presidente, parece-me tão razoavel o additamento que tive

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ caso diverso.

a honra de mandar á mesa, que assentei que elle não

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Em 1846 fez-se a

poderia ser contrariado; mas os recursos da vasta mesma cousa, em 1847 procedeu-se do mesmo modo, em
intelligencia do nobre senador que acaba de sentar-se, 1850 tambem.
foram postos a serviço nesta occasião para demonstrar-

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Os

nos que eu tenho um fim occulto propondo o additamento casos são diversos.
ao requerimento de urgencia; isto é, que eu pretendo

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Muito diversos.

embaraçar que entre em discussão o artigo additivo que

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A differença é

tracta da extincção dos castigos corporaes na guarda para peior.
nacional, pedindo preferencia para a discussão das leis

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é verdade...

annuas, que ou já se acham na casa, ou tém de ser á ella

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador

mandadas brevemente, segundo é de esperar.

lembrou aquellas palavras: «Melhor já vi, peior já vi, mas

V. Ex. vê que o honrado senador pela provincia de cousa assim eu nunca vi»; e o nobre senador teve razão,
Goyaz argumentou de modo que não é possivel que eu porque é certo que já viu peior; o peior foi quando,
deixe de fazer algumas ponderações para justificar o havendo duas sessões reunidas, havendo dez mezes de
adiamento, que, quando por mim foi offerecido, me sessão consecutivos, não se pôde fazer lei de orçamento.
pareceu ter o assentimento geral da casa. (Apoiados.)

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. está

O honrado senador pela provincia do Rio Grande esquecido do facto de 1850, em que talvez tivesse alguma
do Sul mandou á mesa um requerimento de urgencia para parte.
discutir-se a proposição da camara dos deputados sobre

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Como o nobre

castigos corporaes na guarda nacional, e poz-lhe esta senador diz que o facto é novo, cumpre que o senado
unica restricção: «Sem prejuizo da discussão da lei de saiba que o nobre senador está completamente esquecido.

fixação das forças de terra.» Ora, V. Ex. sabe que um

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os casos são

requerimento de urgencia neste sentido exclue toda e diversos.
qualquer outra materia que não seja aquella a que se

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ verdade.... o

referiu o nobre senador; mas é isto razoavel? Não. Creio pessoal que compunha o ministerio era outro, eis a
pois que um additamento pedindo que a exepção se faça differença.
estensiva a todas as leis annuas é judicioso, e é justificado

O SR. D. MANUEL: – Apoiado.

pela circumstancia de urgencia em que nos achamos.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não é isso só.

Mas, disse o honrado senador pela provincia de

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Mas o facto deu-

Goyaz: «Eu me comprometto a votar pelo adiamento da se. Mas então eram ministros os Srs. barão de Muritiba,
proposição da camara dos deputados logo que na casa se Manuel Felizardo, visconde de Uruguay, visconde de
apresente a lei do orçamento.» Mas V. Ex. sabe que a lei Itaborahy, etc.

do orçamento póde estar aqui segunda, terça ou quarta-

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ muito diverso.

feira; e, tendo nós de discutir essa importantissima lei,

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Neste ponto é

provavelmente

dentro

de

muito

poucos

dias,

um diverso. Mas o que digo é que não é facto novo o de

requerimento de urgencia para que outra qualquer materia apresentar-se uma resolução como medida preventiva,
não prefira essa me parece muito razoavel.

medida de cautela, porque póde acontecer que a

Mas o honrado senador accrescentou: «Podemos discussão do orçamento se proIongue na camara dos
esperar sem prejuizo algum que venha remettido da deputados e tambem no senado.
camara dos deputados o orçamento que ahi se discute.»
Mas,

si

a

camara

dos

deputados

por

A resolução que se apresentou na camara dos

qualquer deputados não tem por fim sinão dar logar a que a lei do

circumstancia demorar a remessa do orçamento para esta orçamento se possa discutir com toda a extensão e
casa, segue-se que entrará em discussão a proposição exame, com toda a largueza conveniente, e não se
que ella nos mandou a respeito dos castigos corporaes na arrisque o paiz a ficar sem lei do orçamento.
guarda nacional; porconseguinte não ha prejuizo algum em
passar o additamento.
Por essa occasião o honrado senador fez muitas

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não ha perigo
nenhum nisso.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Mas o nobre

considerações a respeito da demora que tem havido na senador disse «Pois estais tão receiosos da discussão da
remessa da lei do orçamento para esta casa; e disse: lei que extingue os castigos na guarda nacional
«Facto novo, inaudito em nossa historia parlamentar!
temos dois orçamentos actualmente, um interino e outro
definitivo.»
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que temeis que essa discussão se prolongue a ponto de a respeito do voto desse nobre ministro sobre esta
não poder passar a lei do orçamento?»

questão? Vê portanto V. Ex. que não procede a cesura que

Sr. presidente, é um facto que póde acontecer o nobre senador pretendeu fazer ao Sr. ministro da guerra
naturalmente. Eu poderia citar exemplos; discutimos aqui relativamente a este assumpto.
um mez consecutivo o primeiro paragrapho do artigo de

Tenho, Sr. presidente, por muito razoavel o

uma lei, e nem chegámos a votal-o para passarmos ao § additamento que mandei á mesa; não pretendo com elle
2º desse artigo.

sinão justificar a necessidade da urgencia que temos em

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Artigo no qual nem discutir a lei do orçamento, ou seja a resolução que ainda
eu fallei.

se discute na camara dos deputados, ou seja o projecto de

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso prova orçamento que aquella camara nos houver de mandar.
demais;

porque,

si

esse

projecto

continuasse

em Não me parece pois que se possa attribuir ao ministerio

discussão, ainda teriam de fallar o nobre senador e outros desejo algum sinistro de evitar debate a que elle se não
que ainda não o houvessem feito.

tem recusado e em que tem sido muito explicito, como o

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. foi quem demonstram os factos.
gastou o mez todo.

Não ha pois motivo algum que se opponha á

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Póde ser que eu adopção do additamento, visto que elle não prejudica a
tambem queira discutir a proposição que extingue os discussão do projecto da camara dos Srs. deputados, si
castigos corporaes na guarda nacional; quem sabe? Os acaso a esse tempo não estiver no senado o projecto do
nobres senadores não nos accusam de nos defendermos orçamento; si porém estiver, adoptado o additamento, fica
com o silencio? Como dizem, agora que tomamos tempo?

já estabelecida a urgencia para esse projecto; e assim

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os senhores evitaremos nova discussão, e isto convém, porque V. Ex.
querem fallar, mas tambem querem que os outros se vê que nas questões as mais simples os nobres senadores
calem.

acham sempre materia para expraiarem se, de modo que
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Os senhores têm parece que estamos discutindo ainda a resposta á falla do

dito por muitas vezes: «O ministerio vive silencioso, não throno.
quer discussão»; mas agora o nobre senador diz, «O

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, como

ministerio quer o silencio da opposição.» Não sei que o illustre senador pela provincia de Goyaz, eu entendo que
prova haja de que o ministerio pretenda impôr silencio á não havia motivo para o nobre ministro da justiça offerecer
opposição.

este

additamento

ao

requerimento

de

adiamento

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A prova está na apresentado pelo nobre senador pela provincia do Rio
camara dos deputados, dois encerramentos em um dia.

Grande do Sul; entendo assim, porque a lei do orçamento

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A camara dos sempre é considerada materia urgente, ella prefere sempre
deputados encerra mui regularmente suas discussões, qualquer objecto que se ache em discussão, quer no
porque o seu regimento permitte isso; e V. Ex. ha de ter senado, quer na camara dos Srs. deputados, e então o
observado que muitas vezes o ministerio tem sido arguido additamento do Sr. ministro da justiça podia bem ser
de consentir que na camara dos deputados, onde ha um dispensado.
regimento que facilita o encerramento das discussões,

O adiamento que propoz o nobre senador pela

estas corram com a largueza que tem tido logar em provincia do Rio Grande do Sul parece que não tinha por
algumas occasiões.

fim sinão retirar da discussão o projecto relativamente aos

Mas estamos no caso das restricções, o silencio de castigos corporaes na guarda nacional, e eu creio, Sr.
que fallamos, dizem agora os nobres senadores, é o da presidente, que esta retirada do adiamento tem graves
opposição! Lembro-me de um caso que occorrêra em uma inconvenientes...
das provincias do Imperio, e que referirei de passagem.
Um individuo pertencente ao partido da opposição, agora.

O SR. PRESIDENTE: – Não é disto que se tracta

sendo perseguido por motivos politicos, exclamou: « Eu

O SR. CANDIDO BORGES: – Mas isto é sem

não quero mais saber de politica, fiz ponto.» Mudadas as duvida um adiamento, porque retira da discussão este
scenas, esse mesmo individuo mostrou-se exagerado negocio até passar a lei de forças de terra.
politico e muito enthusiasmado pelas cousas publicas; e,

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Parece.

estranhado por quem em outros tempos o ouvira: «Não

O SR. CANDIDO BORGES: – Vê portanto o senado

fizeste ponto?» «Não, disse. Eu tinha feito ponto de que o Sr. ministro da justiça não quer sinão adiar mais
admiração diante de tantos despropositos, mas não ponto prolongadamente uma materia cuja discussão me parece

final.» (Risadas.) Assim está agora o silencio de que nos que S. Ex. acredita inconveniente.
falla o nobre senador; o ministerio pretende impôr silencio
á opposição!!
V. Ex. vê que, tendo o ministerio se declarado na

O SR. FERREIRA PENNA: – Si ella houver de
prejudicar a passagem da lei do orçamento?
O SR. CANDIDO BORGES: – Senhores, por este

camara dos deputados, e até nominalmente votado nesta facto o senado póde ser levado a reconhecer que o
questão, a da chibata, era impossivel que o Sr. ministro da governo, depois de ter acoroçoado esta discussão, depois
guerra, que não está presente, e por isso não póde de haver feito triumphar a idéa, recúa ante ella de um
responder ao nobre senador, quizesse nesta casa retrahir modo espantoso e inqualificavel.
seu pensamento sobre esta materia. O nobre ministro da

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quaes são os

marinha, e hoje interino da guerra, fallou na camara dos factos que provam que o governo recúa?
deputados em favor do projecto, votou nominalmente por
elle; que mais duvida póde occorrer

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu declarei na
sessão passada que a opposição estava pouco disposta a
discutir; que ella o que desejava era que o governo
declarasse si queria ou não o artigo. Eu até fui mais
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longe, eu disse: «Como membro da opposição rogo aos accôrdo com a camara dos Srs. deputados, resolva a
Srs. ministros que declarem si querem o artigo, porque, si abolição de castigo corporal; ou que diga: «Não, nós
o querem, voto por elle; si não o querem, não voto, porque queremos a continuação deste castigo, porque é elle
nesta questão entendo que o governo está mais habilitado necessario á disciplina do exercito, é isto o que eu desejo
do que eu para julgar o que é mais conveniente, porque que se faça, que se diga sim ou não, e o ministerio, que
tem á sua disposição os dados e os esclarecimentos tem maioria aqui, que receio póde ter da questão? E’ uma
necessarios.»

falta de coragem inexplicavel e inconveniente!

Senhores, apresentou-se a idéa na camara dos Srs.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Tem

deputados, note bem o senado; os Srs ministros da maioria até para emendar o regimento!
marinha e da guerra votaram por ella enthusiasticamente,

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, eu

votaram por ella em uma votação nominal. Depois (isto é não

posso

de

modo

nenhum

comprehender

este

facto que está no dominio publico), depois appareceu na adiamento; já o declarei na sessão passada: esta materia
camara o Sr. presidente do concelho e julgou a medida para mim é urgentissima pelo pé em que a collocou o
inconveniente, não concordou com seus collegas, e então ministerio; isto não é questão de ministerialismo ou de
S. Ex., usando da sua bem merecida influencia, fez com opposição; é questão de interesse para o paiz, para o
que este artigo fôsse separado da lei de forças; a senado, e para o governo.
separação

foi

pois

exclusivamente

devida

ao

Sr.

Si a maioria entende que deve carregar com a

presidente do concelho, apezar da manifestação dos seus responsabilidade da falta de uma decisão, vote pelo
dois collegas. Mas hoje diz-se que S. Ex. chegou a perfeito adiamento, carregue sobre seus hombros a tremenda
accôrdo.

responsabilidade que disso lhe ha de provir; mas consinta

Sr. presidente, permitta V. Ex. que eu pondere o que a opposição declare ao paiz que está prompta para
seguinte. A guarda nacional hoje está certa que, segundo votar, mas que o ministro recúa da posição que havia
a opinião manifestada e votada pelo governo e pela tomado.
camara dos Srs. deputados, o castigo da chibata não lhe

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, é notavel o

deverá mais ter applicado, e veja o senado a influencia que discurso que o senado acaba de ouvir! Não sei si em
este voto ou esta manifestação deve ter produzido em seu algum parlamento se disse o que acaba de dizer o nobre
espirito.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Está em
discussão a materia?

senador pelo Rio de Janeiro!
O nobre senador, depois de ter dado a entender
que tem estudado perfeitamente a questão a que se refere

O SR. CANDIDO BORGES: – Entretanto não se o artigo additivo; depois de tirar as consequencias que
quer que o senado discuta a materia; e a guarda nacional podem resultar da solução della, proferiu estas palavras
não póde dizer: «Si ficamos ainda este anno sujeitos ao pouco mais ou menos: «Não tenho vontade, nem razão,
castigo da chibata, a responsabilidade pertence toda ao nem consciencia; hei de votar como quizer o governo; isto
senado, que não quiz discutir.» Será isto justo ou é, si o governo determinar que eu vote para que continúe o
conveniente? não; recaia pois a responsabilidade sobre o castigo de pancadas na guarda nacional, quando chamada
ministerio, porque a elle pertence toda...
O SR. D. MANUEL: – Peço a palavra.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço a
palavra.

a serviço de corpos destacados, voto; si porém ordenar o
contrario, obedecerei á sua ordem.»
Ouviu-se isto no senado brasileiro, e quem o disse
foi um senador do Imperio, que tanto fallou na sua

O SR. CANDIDO BORGES: – ...porque, depois de independencia em uma das sessões passadas: é assim
haver proposto e sustentado a idéa, parece recuar perante que se pretende impugnar o additamento que o Sr.
ella. Si não recúa, diga-o na tribuna, deixe-nos discutil-a, ministro da justiça offereceu ao requerimento que se
deixe-nos votal-a. Si a idéa é boa, colheremos suas discute?
vantagens; si ella é má, carregue o ministerio com mais

E’ assim que se quer mostrar que o Sr. ministro da

este mal, entre muitos outros que tem produzido ao paiz.

justiça recúa ante a tremenda responsabilidade de

Senhores, é admiravel ver o enthusiasmo com que manifestar o seu voto relativamente ao artigo additivo, cuja
foi acolhida esta idéa na camara dos Srs. deputados e a discussão se pede que não prefira as das leis annuas?
maneira por que hoje no senado recuam perante, ella

Senhores, a medida é ou não util? Disse o nobre

aquelles mesmos que a apresentaram outr’ora, que a senador que é vital. Votada na camara dos Srs. deputados
sustentaram com tanto calor!
O SR. D. MANUEL: – Quem é que recúa?

por quasi unanimidade e com enthusiasmo, tem ella já
produzido na guarda nacional os mais extraordinarios

O SR. CANDIDO BORGES: – Aquelles que não effeitos. Os cidadãos armados, vendo o voto quasi
querem que se vote. Vamos votar, Sr. senador. O governo unanime

dos

immediatos

representantes

da

nação,

que se manifeste, que diga si quer ou si não quer o artigo. suppoem que já estão alliviados desse castigo, que na
Eu quero que o paiz saiba que não é a opposição que opinião do nobre senador é aviltante.
entretem ou que adia este negocio. V. Ex. não vê, Sr.

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu não disse

presidente, a responsabilidade que pesa sobre o senado? similhante cousa.
não vê que a guarda nacional hoje está convencida de

O SR. D. MANUEL: – Pois bem, si o nobre senador

que, segundo a votação dos immediatos representantes do não disse, digo eu.
povo, ella não deve mais soffrer o castigo corporal, e que é

O SR. CANDIDO BORGES: – Diga por sua conta.

o senado que a submette a esse castigo?

O SR. D. MANUEL: – Ouça! ouça!

E’ o que eu quero salvar; quero que o senado, de

O SR. CANDIDO BORGES (com força): – Hei de
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ouvir se quizer; ninguem póde mandar-me ouvir em tom de da
auctoridade.

O SR. CANDIDO BORGES: – Está enganado.

mais

solemne

perante

os

immediatos

representantes da nação?

O SR. D. MANUEL: – Onde está o tom de
auctoridade?

maneira

Não se vê, Sr. presidente, que a opposição se
prevalece deste additivo para explorar uma nova mina?
Não se vê que a opposição o que pretende é fazer

O SR. D. MANUEL: – Enganado está comigo o acreditar ao paiz que todos querem, ou ao menos a grande
honrado membro; parece que não me conhece; pois devia maioria dos representantes da nação quer a abolição dos
conhecer-me.

castigos de pancadas na guarda nacional, mas que o

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu o conheço governo recúa, apezar da declaração solemne que fez na
perfeitamente.

outra casa do parlamento? Não se vê que é uma

O SR. D. MANUEL: – Pois o nobre senador, que imputação, senhores, inteiramente falsa e odiosa que a
aqui nos disse que está muito lido em tudo quanto se opposição quer lançar sobre o governo?
passa nos outros parlamentos...

E de mais, Sr. presidente, V. Ex. sabe que neste

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu nunca disse objecto não ha na casa opposição nem minoria; V. Ex.
similhante cousa.

sabe que ha na maioria votos contra a idéa e votos a favor

O SR. D. MANUEL: – ...não se lembra que nesses da idéa. Logo, nesta questão cada um vota segundo sua
parlamentos a cada passo se diz: «Oução! Oução!» Pois consciencia, segundo o juizo que tem formado de justiça
dizer eu ao nobre senador que ouça o que vou dizer, é ou injustiça, vantagem ou desvantagem da medida.
fallar-lhe em tom de auctoridade? O nobre senador está
desarrasoando hoje.

Isso é claro; mas é necessario dizer para que o paiz
não

se

illuda

com

esses

discursos

pomposos

e

Ouvimos, Sr. presidente, um senador do Imperio bombasticos, que infelizmente ainda arrastão multidões
dizer que o objecto é da maior importancia, mas que ha de pouco illustradas. Esses discursos não são para esta casa,
votar como o governo quizer. Eu, porém, Sr. presidente, que não dá apreço a declamações; mas é preciso dar-lhes
não disse similhante absurdo, não o hei de dizer, nunca si resposta promptamente para destruir qualquer impressão
Deus quizer; em objecto nenhum hei de votar como que possam fazer nas massas que não têm bastante
mandar o governo, sobretudo neste, a respeito do qual ha conhecimento dos factos, e que se deixam levar de certas
muitos annos tenho meditado, tenho formado minha expressões proferidas por homens dotados da boa
convicção.
Eu quero que a idéa se realize, que seja uma lei do

memoria, mas de muito pouco saber.
Sr. presidente, si o nobre ministro da justiça

paiz, pela qual o cidadão armado em caso nenhum possa quizesse recuar, si quizesse mostrar que o governo está
ser sujeito ao castigo de pancadas; eu desejaria mesmo arrependido de haver concorrido para a adopção desta
que esta medida fôsse adoptada este anno, si o tempo o medida, então, senhores, o adiamento seria concebido em
permittisse; posso repetir ao paiz o que disse ha poucos outros termos...
dias: «Vós não podeis ter duvidas sobre o meu voto,

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado.

porque elle tem sido manifestado muitas vezes e ha alguns

O SR. D. MANUEL ...seria mais amplo; mas não, o

annos nesta casa.»

nobre ministro disse: «Eu quero que a medida entre em

Mas, senhores, apezar de minhas relações com o discussão; apenas peço que esta discussão não prefira de
ministerio, si qualquer dos Srs. ministros se dirigisse a mim maneira alguma a das leis annuas.» Era a mesma idéa
para pedir-me que não votasse pela idéa consagrada no que já tinha emittido o nobre senador pelo Rio Grande do
addittivo, eu com toda a franqueza com que costumo fallar, Sul, posto que não se achasse tão claramente enunciada
lhe diria: «Não podeis obter de mim esse voto, hei de votar no requerimento que se discute.
pela abolição do castigo de pancadas na guarda nacional.»

O SR. FERREIRA PENNA: – Apoiado.

Porque, Sr. presidente, não sou authomato, não venho

O SR. D. MANUEL: – Não ha portanto aqui,

aqui votar como o governo quer e manda; fique esta gloria senhores, motivo de se exclamar: «O governo recúa, o

unicamente ao Sr. senador pela provincia do Rio de governo quer que a nação faça recahir sobre o senado a
Janeiro.

grande responsabilidade de não ter votado este anno a

Eis, Sr. presidente, como se ataca o ministerio, eis proposição da outra camara que acaba com o castigo das
como se combate um additamento tão simples e tão justo. pancadas na guarda nacional.»
Pois, senhores, na colisão em que nos achamos, visto que

Ora, Sr. presidente, o nobre senador podia marchar

a sessão está muito adiantada, e, si não é impossivel, é por um caminho menos tortuoso, si porventura o senado
quasi impossivel que se vote o orçamento; na collisão observasse que os lados estavam extremados nesta
entre este artigo additivo e as leis annuas quem vacillaria, questão, isto é, que a maioria se oppunha á medida e a
senhores, em dizer: «Entrem em discussão as leis annuas, opposição a afagava, e lhe dava todos os seus votos. Mas,
e si estas leis passarem, então tractar-se-ha de preferencia senhores, como disse ha pouco, esta questão não é de
da proposição da outra camara relativa á guarda maioria nem de minoria; e portanto é desconhecer muito
nacional?» Que fundamento ha para dizer-se que o os recursos de que um orador póde lançar mão para levar
governo recúa?

a convicção ao espirito daquelles que o ouvem ou que o

Pois o governo não foi tão explicito na outra lêm...
camara, pelo orgão dos Srs. ministros da guerra e da

E principalmente, senhores, quando esse nobre

marinha? Este ultimo senhor não declarou que votava pela senador com uma palavra desfez tudo quanto podia ter
idéa, porque este era tambem o pensamento do governo? feito em beneficio da medida, declarando ao senado: «Eu
Quaes são os factos que provam que o governo recuou não tenho opinião sobre esta questão,
depois de ter tomado parte na discussão desta idéa,
depois de ter votado por ella nominalmente, depois de ter
declarado isso mesmo
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hei de votar como quizer o governo» E' levar o materia para depois tractarmos do orçamento, quando elle
ministerialismo a um ponto tal que já não é ministerialismo; vier. Digo pois que só por grande deferencia ao nobre
é o servilismo de que falla um distincto escriptor.
Sim, dizer-se em uma casa como esta «hei de

ministro da justiça é que voto pelo seu additamento.
Senhores, para mim é incontestavel que o castigo

votar, não como entendo, mas como quizer o governo,» de pancadas na guarda nacional ha de acabar; digo mais:
não é ministerialismo, é servilismo.

nenhum governo póde recuar desta idéa, depois da

O SR. CANDIDO BORGES: – Servil é o senhor.

approvação estrepitosa e enthusiastica que ella teve na

O SR. PRESIDENTE: – Ordem!

camara dos representantes immediatos da nação, e desde

O SR. D. MANUEL: – Deixe-o fallar, Sr. presidente.

que essa votação foi acompanhada e applaudida pelos

O SR. CANDIDO BORGES: – Ao orador é que V. ministros da corôa que têm assento naquella casa.
Ex. devia ter chamado á ordem.

E’

necessario,

portanto,

pensar

muito

pouco

O SR. PRESIDENTE: – Eu não entendi que a benevolamente a respeito das intenções do ministerio para
palavra – servilismo – fôsse dirigida ao Sr. senador.

vir affirmar no senado que o minsterio o que quer é ganhar

O SR. D. MANUEL: – Até fiz mais, Sr presidente, tempo, é adiar a medida, é matal-a. E' necessario,
não usei de uma expressão minha, usei da expressão de senhores, que não vos guieis nesta materia por um espirito
um distincto escriptor.

parcial, por um espirito de opposição cega, que não quer

O SR. CANDIDO BORGES: – Isso é...

sinão tornar odioso o ministerio, seja por que modo fôr. A

O SR. D. MANUEL: – E' o que? Diga.

opposição o que quer é fazer acreditar á guarda nacional

O SR. CANDIDO BORGES: – Ha de ser repellido.

que nas mãos do governo esteve a adopção da medida

O SR. D. MANUEL: – Não me desafie, que não faço que a exemptava do castigo das pancadas; a opposição o
caso de desafios. Aqui, senhores, ha somente um que quer é fazer acreditar ao paiz que o governo o
verdadeiro desafio; é um desafio em outro sentido, dos mistificou completamente, tendo na camara dos deputados
dois capitães que disputavam qual delles saberia preservar um comportamento e outro differente no senado.
o exercito em um ataque; o desafio aqui é a tribuna, para

Mas, senhores, uma similhante imputação só se

sermos ouvidos e lidos, e o paiz decidir onde está a poderia fazer na presença de factos practicados pelo
superioridade.

ministerio em contrario á declaração que elle fez na outra

Portanto, declaro que acceito todos os desafios do camara ao voto que deu para a adopção da referida
nobre senador, excepto na sciencia de curar e na arte de proposição. Mas, porventura o Sr. senador pelo Rio de
fazer operações; em tudo o mais estou prompto; e até lhe Janeiro apresentou algum facto? Não; contentou-se com
faço este partido – não estudarei, porque tenho tomado o declamações, em que é muito forte, e para as quaes
habito de lhe responder de improviso, o que não é de mostra um talento e gosto especial.
admirar, porque, quando o nobre senador principiou a ler

Tudo isto é resultado dos planos concertados nas

estas cousas, já eu as lia ha 30 annos; e por isso é que reuniões da opposição, reuniões de que zombam e
não sei nada de medicina, nem de cirurgia; si me escarnecem os habitantes desta côrte, quando as folhas
chamarem para curar uma febre, ou para abrir um tumor, dão noticia dellas.
direi: «Não sei.»

E' de mister pôr bem patentes as traças da

E si eu me mettesse em questões de medicina e de opposição, com o fim de lançar por terra o ministerio, e
cirurgia, seria de mister que o nobre senador estudasse empolgar o poder. Eu tenho tomado essa tarefa, e
para me responder? Seguramente não.
Assevero lhe que ainda me não foi preciso estudar

continuarei a desempenhal-a como puder.
Repito o que tenho dito por differentes vezes: a

para responder-lhe; sempre que o tenho feito, é de opposição está perdida e reduzida a um diminuto numero
improviso, e não é preciso muito para mostrar que os seus de membros; e o que ainda a sustenta é contar entre elles
conhecimentos (não fallo de medicina nem de cirurgia) são alguns notaveis.
por ora muito superficiaes.

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Sr presidente, seja-

Sr. presidente, estou persuadido de que é facil a me dado dizer duas palavras sobre o objecto em questão,
passagem em 3ª discussão da lei de forças de terra, que eu julgo de summa importancia.
porque ella foi muito debatida na 2ª; quero crer que

Confesso ingenuamente que, quando fallavam os

ninguem tomará a palavra. Pois bem, passando a lei de nobres senadores, pareceu me que retumbavam estas
fixação de forças em 3ª discussão, teremos algum dia de palavras nas cavernas do sepulchro do general Annibal,
intervalo até que chegue o orçamento. Então poderemos que fez tremer os Romanos, e que si não tivesse
discutir a proposição sobre a abolição do castigo de amolecido nas delicias de Capua, talvez tivesse vencido
pancadas na guarda nacional.

Roma. Disse elle a um patricio que mettia a fouce em

E note V. Ex., Sr. presidente, que o Sr. ministro da ceára alheia: «Tenho visto muitos velhos tontos, mas como
justiça,

no

meu

modo

de

pensar,

offereceu

um este ainda não encontrei.» E' por isso, Sr. presidente, que

additamento que vai prejudicar, como V. Ex. sabe eu tremo, quando fallo nestas materias.
perfeitamente, a innumeros trabalhos importantes que V.

A minha opinião é que a chibata é um instrumento

Ex, tem em sua pasta, e que até já tem dado para a ordem infernal que se applica aos nossos militares. Mas, Sr.
do dia. (Apoiados.) E' de presumir, sinão de crer, que, presidente, porque eu penso assim, devo esquecer-me de
sendo approvado o additamento, todos estes trabalhos que a base do exercito está nas palavras – disciplina e
ficarão paralisados (apoiados), porque durante a sessão só honra? Sem disciplina e sem honra póde haver um
nos occuparemos desta

exercito que mereça este nome? E’ a disciplina que
ensinou a esse D. Quixote do Norte (como alguns
chamam), mas emquanto a mim foi um venerando
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general, ao qual querendo mostrar o imperador da Russia proposito de votar contra o castigo da chibata; porém, si os
que tinha soldados que saltariam de uma janella abaixo si nobres generaes me mostrarem que a extincção deste
elle assim determinasse, Carlos XII lhe respondeu que isso castigo traz o prejuizo da disciplina, talvez eu mude de
faria qualquer dos seus soldados. Elle disse aos soldados opinião. Mas a mudez do nobre marquez de Caxias me
«Saltem dessa janella abaixo» e os soldados sem hesitar esmorece; não sei porque S. Ex. não diz nem uma palavra,
ião precipitar-se, quando elle disse: parem! Um exercito apezar de ser provocado.
assim disciplinado e que assim obedece é que merece o

Sr. presidente, voto pelo adiamento, porque temos

nome de exercito e póde obrar os prodigios que obrou o ainda de tractar de uma materia importantíssima, qual é a
exercito desse bravo general.

lei do orçamento.

Um exercito que não tem disciplina e que não se

Senhores, eu não sei si esta opposição que se faz

alimenta da palavra – honra – não é mais do que um grupo ao ministerio é endiabrada e injusta, como no senado se
de faccinorosos; com disciplina e com honra o exercito é tem dito; vejamos o que quer a opposição. Eu creio que é
um grupo de heroes que, quando o general diz «Il faut esta palavra talvez que tem dado aso até aos periodicos

vainere ou mourir» elles correm para cima das pontes do norte para fallarem contra a opposição.
cobertas de artilharia e seguem seu chefe; quando

Em um que me mandaram eu vi que a opposição

encontram em uma fortaleza escripto «O Senhor me deu e nada mais quer do que a mulher que brigava com o marido
o Senhor me tirou» riscam e escrevem por baixo «Deus e que, incommodando a vizinhança, o juiz mandou chamalme deu, o diabo não me ha de tirar.»

a e perguntou-lhe: «Porque brigais com vosso marido? –

Levado destes principios, eu entendo, como já Senhor, disse ella, porque eu quero o que meu marido
disse, que a chibata é um instrumento infernal; e espero quer. – Oh! que cousa é essa, disse o juiz admirado, isso é
que os nobres officiaes que têm assento nesta casa não motivo de conciliação! Pois o que quereis vós? – Disse ella
deixarão de me guiar neste negocio, comquanto eu saiba mui lampeira (porque as mulheres, quando querem
bellamente que o crespo cocar cabe tão bem na cabeça de governar são atrevidas) «Eu quero governar, e meu marido
um cardeal como o barrete cardinalicro. Mas entendo que tambem quer.»
isto é excepção da regra; os juizes que nos devem illustrar
nesta causa são os Srs. militares.

O que tem, Sr. presidente, que a opposição queira
governar? Pois, si ella entende que o governo obra mal e

Como é pois que, existindo nesta casa tantos que ella póde obrar bem, emendar o rumo da náo, porque
officiaes theoricos e practicos, conservam-se mudos e não ha de ter tambem uma boa talhada de pão de ló? V.
quêdos? Eu portanto espero que elles hão de mostrar a Ex. tem ouvido dizer continuamente, e eu tambem, que o
conveniencia ou desconveniencia desta medida; cumpre homem não vive só do pão; mas eu digo que sem o pão
que elles mostrem claramente que o exercito perderá a não vive o homem. O que tem pois que a opposição queira
disciplina, si fôr abolido o castigo da chibata; sem isso é uma boa talhada de pão de ló, uma vez que ella trabalhe
impossivel que eu mude de opinião; quanto a mim deve bem; pois V. Ex. sabe que a barriga manda a perna.
Sr. presidente, eu sustento o governo, e sei que o

ser abolida.
O

SR.

necessariamente.

D.

MANUEL:

–

Ha

de

acabar Sr. presidente do concelho é um homem probo; sei
tambem que um homem probo póde degenerar, mas isto é

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Eu vejo, Sr. preciso provar, não é bastante dizer-se. Si eu quizesse
presidente, que na nação franceza que na minha humilde entrar nesta materia, convenceria a V. Ex. com exemplos
opinião tem o exercito terrestre mais valente e aguerrido, da historia antiga e da historia moderna, e até com a
as tropas não soffrem o castigo e nem mesmo o aceno da historia sagrada, que homens probos e que por muitos
chibata. Quando o primeiro militar dos nossos dias, annos fizeram bem a seu paiz, depois degeneraram. Traria
Napoleão, andava passando revista ás tropas, e um pouco o exemplo de Jacques II, que, antes de subir ao throno,
zangado, porque com o projecto que nutria de entrar em ninguem deu mais provas de tornar-se digno de subir ao
Inglaterra, viu um capitão que marchava manco, sem throno. Que homem das melhores qualidades! E depois

aquelle arreganho militar que elle desejava ver, disse: que subiu ao throno, tornou-se o mais indigno de
«Vous marchêz comme un dindon; isto é, vós marchais continuar; até foi cruel e em tudo incoherente, pois até,
como um perú» e nessa occasião, tendo uma chibata na segundo nos diz um auctor, fez milagres no tumulo,
mão, fez um aceno, o capitão puxou da espada e fez voar quando devia fazel-os em vida. Podia tambem trazer o
a chibata. «Prenda-se este biltre,» disse Napoleão. « Sim, exemplo de Epaminondas, o exemplo de David, que,
disse o capitão, eu mereço a morte, porque tenho servido quando passava, as mulheres diziam: Saul venceu dez mil
a um tyranno,» e assassinou-se, não por temer, mas por e David cem mil!
julgar injurioso este aceno da chibata. E' com esta

Este homem, que tinha ganho tanta gloria, o que foi

disciplina que aquella nação tem riscado do seu codigo no fim de seus dias? Não foi elle que luxuriosamente se
militar a palavra – impossivel – quando se tracta de vencer apossou da mulher de um general seu amigo, chamado
esta ou aquella fortaleza, quando se tracta de victoria.

Orias, do que teve de arrepender-se pelas palavras do

Eu tenho um filho militar; e, si elle commetter um propheta?
crime e me disserem: «Teu filho ou ha de levar dez

Os homens pois pódem mudar, mas isto não é

chibatadas, ou ha de ser alcabusado, escolhe,» eu, sem bastante dizer-se, é preciso provar; e é a injustiça que eu
hesitar, esquecerei o amor que lhe tenho, e direi: «mil acho na opposição; ella quer fazer crer que os ministros
vezes antes o fuzil de que a chibata;» e este sem duvida é não são bons, que não tem patriotismo, mas não prova a
o sentir do meu filho.
Portanto, Sr. presidente, eu por ora estou no firme

sua asserção.
Sr. presidente, peço perdão ao senado por lhe ter
roubado um pouco de tempo. Eu não tencionava fallar;
mas, tractando-se de um objecto que julgo
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de tanto peso, tomando parte nelle homens que não são da justiça de estabelecer-se similhante desegualdade de
militares, e conservando-se estes mudos, isto estimulou- penas para as praças de diversos corpos, quando se
me a dizer estas poucas palavras.

acham collocados na mesma posição, e são chamados a

Dada a hora, o Sr. presidente declara adiada a prestar o mesmo serviço.
discussão, e dá para ordem do dia da seguinte sessão: a

Não pretendo de maneira alguma contestar a

continuação da discussão adiada e as mais materias já conveniencia de modificar-se, segundo os conselhos da
designadas.

experiencia,

Levanta-se a sessão ás 2 3/4 horas da tarde.

e

de

conformidade

com

os

principios

dominantes do seculo em que vivemos, o rigor dos antigos
regulamentos militares, que ainda se acham em vigor no

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO.

nosso paiz; mas entendo que, emquanto essa modificação
se não fizer, as penas devem ser eguaes para o exercito e

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI para a guarda nacional, quando incorporada ao mesmo
DE LACERDA.

exercito.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

Summario. – Expediente. – Requerimento do Sr.

O SR. FERREIRA PENNA: – Estando assim

Dias de Carvalho pedindo urgencia para a ultima disposto a votar contra o projecto, já se vê que...
discussão das forças de terra. Votação. – Ordem do dia. –

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Que

Castigos de pancadas na guarda nacional, Discursos dos deve votar a favor da urgencia.
Srs. Ferreira Penna e visconde de Jequitinhonha. – Carvão

O SR. FERREIRA PENNA: – ...que para mim é

de pedra. Votação. Urgencia. Discursos dos Srs. Sinimbú e indifferente que elle entre já em discussão, ou que se
visconde de Jequitinhonha.

demore; a minha opinião está declarada, e nenhuma
duvida teria eu em votar neste mesmo momento.

A’s 10 horas e tres quartos da manhan o Sr.

Para dar uma prova de minha consideração e

presidente abre a sessão, estando presentes 30 Srs. deferencia á aquelles senhores que sustentam a opinião
senadores.

opposta, para facilitar-lhes a occasião de discutir a materia,

Lida a acta da anterior, é approvada.

eu votaria a favor do requerimento de urgencia, si
estivesse convencido da sua efficacia, si houvesse

EXPEDIENTE.

probabilidade de conseguir-se o fim que tem em vistas o
seu illustre auctor; mas receio pelo contrario que,

O Sr 1º Secretario lê um aviso do ministerio dos approvando este requerimento e preterindo portanto a
negocios da guerra, pedindo que lhe sejam devolvidos, no discussão de outros projectos que se acham pendentes,
caso de não serem já precisos, os relatorios das venhamos a gastar inutilmente o pouco tempo que nos
inspecções militares que foram remettidos em aviso de 19 resta de sessão.
de maio ultimo. – Manda-se opportunamente satisfazer.

Em primeiro logar, observarei, Sr. presidente, que

O Sr. Dias de Carvalho requer e obtem urgencia estando felizmente tranquillo todo o Imperio, e não
para verificar-se na 1ª sessão a ultima discussão da havendo indicio algum que auctorise o receio de
proposta do poder executivo, fixando as forças de terra successos extraordinarios, ou de graves perturbações da
para o anno financeiro de 1859 – 1860.

ordem publica no proximo intervallo das sessões da

Compareceram no decurso da sessão mais 6 Srs. assembléa geral, bem fundada é a proposição de poder o
senadores.

governo acudir a todas as necessidades do serviço,
empregando a maior parte do exercito na guarnição das
ORDEM DO DIA.

praças, fronteiras e costas do Imperio, e supprindo com a
guarda nacional em destacamentos a falta que se sentir de

CASTIGOS DE PANCADAS NA GUARDA NACIONAL.

força de linha nos diversos districtos do interior.

Assim empregada, a guarda nacional ficará sujeita
Continúa

a

discussão,

adiada

na

sessão sómente ás penas da lei de 19 de setembro de 1850, como

antecedente, do requerimento do Sr. barão de Quarahim, creio ter demonstrado com toda a clareza em um dos
propondo a urgencia da discussão da proposição da meus ultimos discursos (apoiados) vinde portanto a tornarcamara dos deputados sobre a extincção dos castigos se muito menos urgente, do que se figura, a necessidade
corporaes na guarda nacional, com o additamento do Sr. de reformar a mesma lei na parte relativa á disciplina dos
corpos destacados. Ainda porém que estas minhas

Vasconcellos, apoiados na mesma sessão.

O SR. FERREIRA PENNA: – Sr. presidente, o observações não sejam procedentes, ainda que tenhamos
debate que houve na camara dos deputados sobre o razões para prever que uma grande parte da guarda
projecto que tem por fim exemptar dos castigos corporaes nacional continuará a ficar sujeita a castigos corporaes até
a guarda nacional, quando empregada em serviço de maio do anno futuro, poderá porventura o projecto da
corpos destacados, foi tão amplo e tão luminoso, que a camara dos Srs. deputados ser adoptado sem emenda
meu vêr não resta argumento algum novo, que se possa alguma pelo senado e enviado á sancção no decurso da
accrescentar aos já produzidos em favor de cada uma das actual sessão?
opiniões divergentes. Mas eu confesso que tudo quanto

O SR. SOUZA RAMOS: – Parece que sim, o

ouvi não é bastante para demover-me da intenção, em que governo acceitou-o.
estou, de votar contra o mesmo projecto, porque não pude
ainda

convencer-me

conveniencia, nem

da

necessidade,

nem

da

O SR. FERREIRA PENNA: – E’ um exame para o
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qual julgo necessario chamar a attenção do senado. Todos o projecto relativo a guarda nacional, nada mais diria
aquelles que observaram a marcha deste projecto na outra contra a urgencia; mas, receando que os seus effeitos
camara, hão de recordar-se de que a respeito da abolição sejam os que tenho indicado, não posso dar-lhe o meu
do castigo da chibata houve uma discussão em que se voto. Si todavia o senado o approvar, votarei pelo
esgotaram de uma e outra parte os argumentos; mas o additamento que offerece o nobre ministro da justiça.
mesmo não aconteceu quando se tractou das penas

O SR. SOUZA RAMOS: – A urgencia não passa por

substitutivas (apoiados); a emenda offerecida pela illustre que V. Ex. se oppõe á ella.
commissão de marinha e guerra passou depois de um

O SR. FERREIRA PENNA: – Quer passe, quer não,

breve debate, e a meu ver ficaram indecisas algumas ficarei satisfeito com a declaração do meu voto.
questões da maior gravidade. (Apoiados.)

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.

Não me sendo licito entrar agora na discussão da presidente, eu já dei o meu assentimento ao requerimento
materia, peço permissão para em poucas palavras dar idéa de urgencia do nobre senador pela provincia do Rio
das razões que me induzem a crer que, ainda sendo Grande do Sul, e tambem ao additamento proposto pelo
approvada a urgencia, não poderá o projecto ser adoptado nobre ministro da justiça.
tão facil e promptamente como presumem alguns nobres
senadores.

No requerimento do nobre senador pelo Rio Grande
do Sul pede-se urgencia para que, sem prejuizo da

Diz o art. 1º: (lê) Diz o art. 2º: (lê) Vejamos agora discussão da lei de fixação de forças de terra, seja
quaes são as disposições dos regulamentos a que se discutido o projecto relativo aos castigos corporaes na
referem estes artigos.

guarda nacional; o nobre ministro da justiça julgou que a

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu hei excepção
de ter a mesma faculdade.

era

demasiadamente

limitada,

que

devia

abranger tambem as leis annuas, comprehendendo

O SR. PRESIDENTE (dirigindo se ao orador): – portanto a lei do orçamento, ou essa lei do orçamento em
Observo ao Sr. senador que agora não se tracta da miniatura que se propoz na camara dos Srs. deputados, e
discussão da materia.

que temos de discutir mui provavelmente amanhan, porque

O SR. FERREIRA PENNA: – Sr. presidente, eu não passará hoje, hoje mesmo se redige, copia-se á tardinha,
remette-se para V. Ex., e amanhan entra em discussão.

pretendo discutir agora a doutrina do projecto...
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu até

Eu, Sr. presidente, não desejando de fórma alguma

estimo que continue, porque quero ter a mesma faculdade. que a lei do orçamento seja preterida por outra qualquer
O SR. FERREIRA PENNA: – ...estou apenas discussão, não desejo tambem que a lei de orçamento
fazendo algumas observações, com o fim de mostrar a homoœpathica, que foi proposta na outra camara para
supprir a lei do orçamento que na fórma da constituição

inefficiencia da urgencia em discussão.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. temos obrigação de discutir e votar este anno, seja
pensa que estou levando a mal? Não; até estou gostando preterida

por

outra

qualquer,

por

isso

adopto

o

additamento do nobre ministro da justiça.

muito.
O SR. FERREIRA PENNA: – Não proseguirei nas

Parecia-me, Sr. presidente, que não haveria opinião

observações que ia fazendo; apenas accrescentarei contraria á esta urgencia, que todos os Srs. senadores
algumas palavras, para que seja bem comprehendido o seriam de accôrdo em preferir a discussão desta lei ás
meu pensamento. Pronuncio-me contra a urgencia, porque outras que temos na ordem do dia, ou na secretaria para
o estudo do projecto convenceu-me de que o senado não serem dadas para a ordem do dia. De um lado, os que
poderá

approval-o

sem

emendas;

porque

julgo desejam que a guarda nacional não seja sujeita aos

indispensavel submettel-o ainda ao exame da commissão castigos corporaes forçosamente devem desejar que a lei
de marinha e guerra que interponha o seu parecer; porque seja discutida quanto antes, para que se estabeleça esse
estou persuadido de que, si quizermos descutil-o antes de grande principio; os que porém não querem que a guarda
passar por este exame, encontraremos difficuldades, que nacional seja alliviada de similhantes castigos, esses

provavelmente terão de retardar a sua adopção até o tambem devem desejar que a lei se discuta, para que não
encerramento
prejudicados

da

sessão

outros

actual,

assumptos,

ficando
tambem

entretanto continue a existir esta especie de espada de Damocles
dignos

da sobre a cabeça de qualquer ministerio que possa ser

consideração do senado.

nomeado, nem nutrida a idéa na guarda nacional de que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Nem ao existe na assembléa geral um projecto que a exempta dos
menos havemos de discutir o projecto do novo meio castigos corporaes.
circulante?

V. Ex. sabe que todos os projectos que abrangem

O SR. FERREIRA PENNA: – Nós temos observado melhoramento ou beneficio para uma classe muito
que os projectos, que devem entrar na ordem do dia, são numerosa, é de rigorosa justiça politica que sejam
tantos que o Sr. presidente já se vê embaraçado na discutidos com brevidade, para que seja decidida a sua
escolha dos preferiveis. Entre elles alguns ha de manifesta doutrina, e por consequencia satisfeita ou acabada a
e geral utilidade, e outros que, comquanto envolvam esperança de que na realidade ha de se conseguir tal
interesses particulares, tambem interessam ao publico, e beneficio.
reclamam prompta decisão, como, por exemplo, os

Por isso entendia eu que os proprios nobres

concernentes a diversas emprezas industriaes, que não senadores que são contrarios ao projecto, desejariam vel-o
poderão deixar de ser prejudicados pela demora. Si eu discutido quanto antes, muito principalmente quando V. Ex.
estivesse persuadido da possibilidade de ser adoptado, ou vê que já se vão pronunciando as opiniões umas contra,
rejeitado tão promptamente, como presumem alguns outras a favor. Os que se acham, permitta-se-me o termo,
nobres senadores,

em peior posição,
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o leis annuas é exceptuada na urgencia. Portanto não

beneficio á guarda nacional, e por isso mesmo devem póde dar-se a razão unica que eu podia achar para

desejar que se robusteça a sua opinião com as defender ou apoiar a opposição do nobre senador

observações luminosas com que têm de sustental-a; pela provincia do Amazonas. Então, Sr. presidente,
por isso é indispensavel que a lei seja discutida.

O nobre senador pela provincia do Amazonas

perguntarei eu, o que nos resta?

Resta-nos sómente um ou outro projecto que o

disse absolutamente o contrario daquillo que estou nobre senador denomina, projecto de direito de
offerecendo á consideração do senado, isto é, partes.
estava

O SR. FERREIRA PENNA: – E de utilidade

contra a lei, tinham mais interesse do que aquelles

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

desmentiu

esta

minha

persuasão.

Eu

convencido que os nobres senadores, que votam publica tambem.
que votam a favor que a lei fôsse discutida quanto Projectos

especiaes,

projectos

de

emprezas

antes; entretanto o nobre senador disse que uma das industriaes, e creio que nada mais.
razões que tinha para ser-lhe indifferente que a

Ora, Sr. presidente, avaliemos esta proposição

urgencia fôsse approvada ou rejeitada, era elle votar do nobre senador, e principiarei por perguntar a S.

contra o projecto. «Para mim, disse o nobre senador, Ex. si em sua consciencia politica e parlamentar
tanto me faz que este projecto seja discutido, como pesam mais taes projectos de interesse de partes do
que deixe de sel-o, por isso que eu declaro desde já que um projecto que, sendo approvado, tem por fim

fazer um beneficio á guarda nacional, tornando-a

ao senado que voto contra tal projecto.»

Senhores, eu tiraria do que acabo de dizer um exempta dos castigos corporaes; si o nobre senador

corollario absolutamente opposto; eu diria – «por isso entende que a guarda nacional não merece tambem
mesmo que eu desejo que o projecto seja rejeitado, ser contemplada pelo corpo legislativo relativamente

por isso mesmo que acho graves inconvenientes em a um objecto da maior importancia e de seu maior
se estabeIecer uma desegualdade entre dois corpos interesse? Eu estou persuadido, Sr. presidente, que na

que aliás são chamados a fazer o mesmo serviço, consciencia do nobre senador não pesam e nem
desejo que o projecto seja quanto antes discutido, podem pesar mais os projectos por elle denominados

para que minha opinião não passe por excentrica, de emprezas industriaes e os de direito de partes do
para

que

seja

ella

sustentada

com

as

razões que o projecto que tende a exemptar a guarda

fortissimas que tenho de produzir perante o senado, nacional dos castigos corporaes.
e assim justificada ella, não me resta o desgosto de
poder

Uma razão, porém, póde ainda allegar o nobre

vel-a interpretada como contraria a um senador, dizendo: «Vêde bem que esses projectos

beneficio que a guarda nacional reclama ha muitos podem passar este anno, e que este não póde passar

annos.» Este raciocinio, Sr. presidente, que acabo de este anno, porque a discussão ha de ser muito
fazer, parece-me tão logico, tão inconcusso, que não porfiada.»

Primeiramente,

perguntarei

que

posso atinar com a verdadeira razão por que o nobre fundamento tem o nobre senador para asseverar,
para tornar como certo e infallivel, primeiro que a
senador se oppõe á urgencia que discutimos.
Produziu o nobre senador ainda outro argumento, e discussão deste projecto ha de ser extremamente
vem a ser, note bem o senado, que o projecto de lei que porfiada....
O SR. FERREIRA PENNA: – Não me servi
exempta a guarda nacional dos castigos corporaes veiu
por tal fórma redigido que não póde passar tal qual; e em
segundo logar, note mais o senado, que os castigos que
têm de substituir os castigos corporaes, foram approvados

dessa expressão.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

...que não póde passar este anno com mais dois ou

tres dias de prorogação? Perguntarei mais, quem é
na camara quasi sem discussão; e por isso, não podendo que podia auctorisar o nobre senador para asseverar
uma lei desta ordem deixar de passar por muita discussão, ao senado que esses projectos denominados de
o senado ha de demorar-se em discutir o projecto com industria nacional e de direito de partes hão de ter
toda a minuciosidade. Destas duas razões conclue o nobre uma discussão passageira, e porconsequencia todos

senador que, devendo a discussão do projecto ser muito elles hão de passar este anno? São duas proposições,
Sr. presidente, absolutamente gratuitas, que não têm
porfiada, não ha tempo para concluil-a.
por base nem os nossos usos parlamentares, nem

Sr. presidente, si

este

raciocinio

podesse mesmo os interesses do paiz pelo que respeita ao

proceder, devêra elle ser applicado a muitas outras estado do thesouro publico.
disposições legislativas approvadas em differentes

Si o nobre senador se refere a duas das

épocas dos nossos trabalhos, as quaes deveriam ser proposições vindas da outra camara relativas á
postas de parte; mas é o que o nobre senador não ha emprezas

industriaes,

desde

já

digo

ao

nobre

de querer concluir. O nobre senador não ha de querer senador que dever-se-ha considerar illudido aquelle

convir em que os projectos de difficil e grave que suppuzer que taes discussões hão de ser
discussão sejam abandonados, que

seja a sua perfunctorias; não, hão de ser muito minuciosas,

discussão posposta ou não encetada. Ora, si este porque grandes interesses do thesouro se acham

raciocinio do nobre senador não se póde applicar a ligados com essas proposições; hão de ser bem
todos

os

projectos

que

se

acham

em

taes investigados esses interesses.

circumstancias, porque ha de ser applicado a este?

Portanto,

o

que

o

nobre

senador

pelo

Só haveria uma hypothese, e vem a ser: si nós Amazonas assevera não tem base nem fundamento

fossemos pôr de parte discussões de projectos algum; primeiro, porque o nobre senador não póde

absolutamente indispensaveis para a marcha da affirmar que a discussão relativa á exempção dos
administração; mas é justamente o que não se faz, castigos corporaes na guarda nacional ha de ser
porque nesta urgencia são exceptuados todos os demasiadamente porfiada; segundo, porque não póde

projectos de que depende a administração publica, tambem affirmar que as discussões dos outros
por isso que na quadra em que nos achamos é projectos hão de ser perfunctorias. Por que motivo
indispensavel que as leis annuas sejam votadas e a pois o nobre
discussão das
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senador se ha de oppôr á discussão de um projecto que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu não

não offende de maneira alguma a discussão das leis declarei que o ministerio queria tirar a sardinha com a mão
annuas?

do gato, e nem tão pouco disse que elle não era franco; eu

Eu, Sr. presidente, não sou capaz de pretender o que disse foi: faça o ministerio isso, tome a
entrar no intimo das intenções do nobre senador, nem de responsabilidade da medida, declare si nas actuaes
nenhum outro meu collega, e é porque não o faço e nem circumstancias convém que a guarda nacional seja
desejo fazer, que pedirei ao nobre senador que tome em exempta dos castigos corporaes.
consideração o que acabo de dizer, e que tenha a

Si o ministerio disser que sim, nós tambem diremos

bondade de mostrar ao senado quaes são as verdadeiras que sim; eu, senador do Imperio, não quero de fórma
razões em que S. Ex. funda a impugnação que faz á alguma impôr ao governo uma medida de disciplina militar,
urgencia proposta pelo nobre senador pelo Rio Grande do sinão nos casos excepcionaes já mencionados. Si o
Sul e additamento do Sr. ministro da justiça, porque as governo entender que a medida é justa e boa, póde ficar
razões que o nobre senador deu não são concludentes.

certo que não hei de ser eu que hei de dizer que não, que

Agora direi ao nobre senador o que é que eu a guarda nacional não deve ser exempta dos castigos
entendo que ha de acontecer relativamente á discussão da corporaes. Portanto, toda a difficuldade da discussão
lei de cuja urgencia se tracta.

depende da declaração do ministerio.

O nobre senador presume que a discussão ha

Si passar hoje a urgencia, e entrar amanhan em

expôr perante o senado uma razão que não é minha,

Nós não queremos a lei», a discussão acabou-se; si um

de ser muito porfiada, mas eu entendo que a discussão a proposição da outra camara, posso affirmar
discussão ha de ser passageira e vou dar a razão, vou que, si um dos ministros da corôa se levantar e disser: «
que já foi exposta por um illustre membro da
opposição, e nobre senador por Minas-Geraes.

Exemptar a guarda nacional dos castigos

dos ministros da corôa se levantar e disser: «A lei não é
boa», egualmente sua alma, sua palma, nada temos com

corporaes é objecto de disciplina militar; em objectos isto, é objecto meramente de disciplina militar. E é
de disciplina militar nenhum membro do parlamento justamente, Sr. presidente, porque eu encaro o projecto,
consciencioso, e que deseja dar ao governo todos os de cuja urgencia se tracta, neste pé que fiquei
meios de defesa interna e externa, procura impôr ao assombrado, quando vi haver na casa opposição á esta
governo a sua opinião. Portanto, todos os membros urgencia, e opposição feita por oradores ministeriaes.
do parlamento, quando se tracta de taes questões,

nada mais farão do que ouvir o governo: o governo
quer que a disciplina militar seja feita por esta ou por

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O governo não
póde impôr a sua opinião, qualquer que ella seja, aos

aquella fórma, vota-se a favor; o governo não quer, membros da casa.
O SR. VISCONDE
declara-se contra, vota-se contra.
O SR. SOUZA RAMOS: – Apoiado.

DE

JEQUITINHONHA:

–

Senhores, este projecto é completamente ministerial; o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ministerio o approvou na outra camara, a maioria votou por
Acerca disto só ha uma excepção, quando houver elle enthusiasticamente, e a opposição tambem creio que
offensa de direitos consagrados na constituição ou
absurdo manifesto.

E a razão é simples, senhores, é porque os

membros do parlamento não querem tomar sobre si a

votou a favor; foi uma votação quasi unanime: porque?
porque tanto a opposição como a maioria da camara estão
convencidas de que objectos desta natureza devem ser

responsabilidade immensa que deve resultar de uma approvados, quando os ministros dizem que sim; com esta
opposição ao governo em materia de disciplina votação fiquei inteiramente convencido de que o projecto
militar. Si o governo portanto disser: «Nós não era ministerial.
queremos, esta lei;» nem mais se discute, vota-se
O governo o tinha approvado, e depois, por
contra ella; sobre o governo ha de recahir a circumstancias talvez de melhor ordem, inteiramente
responsabilidade si a lei fôr boa, de não a querer;
parlamentares, isto é, para que não viesse enxertada na lei
sobre o governo recahirá tambem a gloria de não
da fixação de forças de terra uma disposição considerada
apoiar uma lei que ha de ser perniciosa á disciplina

militar.

permanente, o ministerio expoz sua opinião á maioria da

senador dizer que a discussão deste projecto ha de

á esta medida.

Como, pois, avista de uma declaração tão camara, e esta approvou a separação do artigo; mas ainda
formal já feita na casa e hoje repetida, póde o nobre nessa occasião o ministerio não declarou que era adverso
ser porfiada? Tenha o ministerio a coragem de
declarar-se; não queira (perdoe-me a expressão
vulgar), não queira tirar a sardinha com a mão do
gato.

Portanto, eu devo estar certo que o governo quer
que a guarda nacional, quando empregada em serviço de
corpos destacados, seja exempta de castigos corporaes.
Ora, si é esta a minha opinião; si estou convencido que o

O SR. SOUZA RAMOS: – Apoiado.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Seja governo quer a medida, por que motivo hei de eu espaçar
franco.
O

SR.

MINISTRO

DA

JUSTIÇA

(com

ironia): – A urgencia offerecida por mim é uma

prova de que o ministerio quer tirar a sardinha com a

o beneficio? por que motivo não hei de querer que se
vote?
Portanto, Sr. presidente, as razões offerecidas pelo

mão do gato.

nobre senador são inteiramente contraproducentes.

passa este anno.

sobre o qual é necessario fazer algumas observações.

O SR. SOUZA RAMOS: – Mas o projecto não
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso

depende do senado.

O SR. SOUZA RAMOS: – Eu supponho que

deste lado não ha duvida.

O nobre senador lançou mão de um argumento,
Disse S. Ex.: «Vêde que nós estamos em estado de
paz, que não ha o menor signal, o menor simptoma de que
esta paz ha de ser perturbada até á reunião das camaras
no anno vindouro; o que portanto
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o governo não terá de empregar a guarda nacional em militar e os castigos corporaes e em outro caso não; e em
corpos destacados, e então não ha de ser necessaria esta terceiro logar, o nobre senador ha de convir em que melhor
lei porque nos destacamentos a guarda nacional não deve é discutirmos agora, época em que não ha necessidade da
ser sujeita a castigos corporaes. Eu tomo ambas estas applicação dessa legislação, do que na occasião em que a
proposições como foram offerecidas á consideração do lei se tornar absolutamente necessaria. Não prevalecem
senado, e principiarei dizendo que o nobre senador portanto as razões offerecidas pelo nobre senador pela
enganou-se completamente quando fez distincção entre provincia do Amazonas, quando impugnou a urgencia.
destacamento e corpos destacados; porque, si a lei faz
essa differença, a practica não faz.
O SR. FERREIRA PENNA: – E’ abuso.

Termino, Sr. Presidente, repetindo formalmente ao
nobre senador aquillo que já disse e que se disse na
sessão de sabbado, isto é, que a discussão desta lei não

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex. dará logar a grande demora; tudo dependerá das
ouviu perfeitamente o que o nobre senador pelo Rio declarações que houver de fazer o ministerio: si elle
Grande do Sul disse que acontece em sua provincia, e eu acceitar a lei, ella passará; si a não acceitar, ella não será
podia citar mais exemplos do que occorre em outras provavelmente approvada, porque assim procederá o
provincias. Até hoje ninguem tem feito differença entre senado em casos de disciplina militar.
destacamento e corpos destacados; o regimen é o mesmo,

Agora por ultimo direi sómente ao senado que é da

os guardas nacionaes são levados á chibata, soffrem os maior inconveniencia que esta lei fique para ser discutida
castigos corporaes; por isso não posso, visto que o nobre no anno que vem. (Apoiados.) E’ preciso que uma lei desta
senador não é ministro da corôa, acceitar a garantia de ordem e quaesquer outras similhantes a esta sejam
que d’ora avante não se practicará a mesma cousa, e discutidas, approvadas ou rejeitadas, logo que forem
assim não posso acceitar a sua argumentação como propostas. Tome cada um sobre si a responsabilidade da
fundamento da impugnação que faz á urgencia que lei (apoiados); mas não se suspenda por assim dizer o
discutimos, e tanto mais que os proprios Srs. ministros juizo publico, não se alimentem as esperanças de uma
querem a exempção; o que prova que o governo não classe tão importante como é a força civica do paiz.
Eu não digo que haja no Brasil aquillo que acontece

reconhece a distincção feita pelo nobre senador.

Demais, quem auctorisou o nobre senador para em outros paizes, porque nós ainda não estamos bem
asseverar que de hoje até maio do anno que vem inteirados ou practicos no systema representativo. Em
estaremos em um mar de rosas, que não haverá motivo outros paizes, Sr. presidente, objectos desta natureza
algum para que a guarda nacional seja empregada em dariam

logar

a

representações

e

representações

corpos destacados? E’ verdade que estamos em paz assignadas por innumeros individuos, não só em sentido
interna e externa; mas o nobre senador desconhece favoravel á lei, mas tambem em sentido desfavoravel.
porventura a facilidade com que de uma simples pegada Entre

nós

não

usamos

ainda

deste

meio

aliás

preta no horizonte dispara uma horrivel tempestade? Tem constitucional; mas lembro-a V. Ex. que a assembléa
o nobre senador a chave de taes tormentas para as julgar provincial do Rio de Janeiro tem por varias vezes exercido
trancadas sempre que S. Ex. quizer?

esse direito a respeito de objectos importantes; não digo

Não cabe ao nobre senador entender, como me que a respeito da extincção dos castigos corporaes na
cabe a mim, que é necessario desconfiar sempre, guarda nacional, mas a respeito de outros objectos.
preparar-se sempre para o peior, para se achar melhor
habilitado em qualquer difficil occasião?

O senado tem conhecimento da representação que
foi proposta, discutida e approvada em um mesmo dia para

Mas estas não são as ultimas razões que eu tenho ser presente ás camaras relativamente á abolição dos 2%
de dar ao nobre senador; tenho outra. Quando é que dos direitos de exportação. A pressa com que foi proposta,
espera o nobre senador discutir esta lei? Na occasião do discutida e votada essa representação marca bem, Sr.
aperto, quando a emergencia das circumstancias fôr tal presidente, o interesse que a assembléa provincial liga ao
que não tenhamos em vista sinão salvarmo-nos do perigo? objecto da reclamação; e não será tambem extraordinario

Não é melhor fazermol-a quando estamos neste estado de que nessa assembléa ou em outra qualquer se tome em
paz em que nos achamos hoje, que não ha guarda consideração uma representação a respeito dos castigos
nacional empregada em corpos destacados? Hoje que, por corporaes na guarda nacional.
assim dizer, não existe necessidade do projecto, não é a

Digo que não será isso extraordinario, porque V. Ex.

occasião mais asada para nós o discutirmos? Não é hoje tem visto quantas vezes esta mesma medida tem sido
que temos o sangue-frio necessario, a calma precisa para proposta na camara dos Srs. deputados, quantas vezes
podermos encarar a questão de um modo que satisfaça tem sido ella proposta aqui no senado, quantas vezes tem
todas as exigencias publicas? Sem duvida alguma, sido discutida e rejeitada. E o que prova isto, senhores?
senhores, é hoje, e não em outra época, que devemos Prova que a medida chama a attenção dos representantes
discutir este objecto.

da nação, e a razão não póde ser outra sinão porque ella é

Assim, Sr. presidente, resumindo o que disse, creio gravissima.
ter combatido os argumentos do nobre senador. Assim, em

Eu acharia inconveniente, Sr. presidente, que

primeiro logar o nobre senador não tem certeza de que as medidas desta natureza fossem votadas por motivo de
circumstancias pacificas em que nos achamos hão de representações. Eu me explico, Sr. presidente. Acharei de
continuar; em segundo logar, elle tambem não póde grande inconveniencia publica que a assembléa geral se
affirmar que em todo o Imperio se encare a guarda veja na necessidade de discutir medidas desta natureza
nacional em destacamento ou em corpos destacados, por iniciativa de petições ou mesmo de representações.
como o nobre senador encara, para que em um caso se Dou a razão, senhores. A razão que tenho para assim
applique a disciplina

opinar, é a mesma que me faz dizer que votarei pela
medida si o governo
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a adoptar, e deixarei de votar por ella si o governo a da sessão do anno seguinte poderia o governo satisfazer
rejeitar; porque artigos de disciplina militar, no meu as necessidades do serviço, supprindo a falta que se
conceito, devem ter o assentimento do poder executivo, sentisse de força de linha nos districtos do interior com a
porque a elle pertence o emprego da força publica, feitas guarda nacional em destacamento, e evitando assim que
ella ficasse sujeita aos castigos corporaes, sómente

as excepções que já fiz.

E, senhores, si o emprego da força publica não applicaveis aos corpos destacados. Contestando-me nesta
póde ser proficuo, sem que tenha o governo na sua mão parte, disse o nobre senador que eu me enganava
os meios de fazer com que essa força seja a mais efficaz figurando essa distincção dos dois serviços, visto que na
para se conseguir o fim a que é destinada, direi que ao practica não tem sido ella admittida, e para proval-o citou o
governo, e não a nenhum corpo do Estado pertence o facto referido por um nobre senador pelo Rio Grande do
Sul, de achar-se constantemente sujeita á chibata a

direito de estabelecer a disciplina militar.

Si o nosso systema dá direito á assembléa geral guarda nacional daquella provincia.
para discutir este objecto, todavia indirectamente á ella

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Isso é verdade.

está imposto o dever de não o fazer sem ter por base

O SR. FERREIRA PENNA: – Senhores, eu fui o

informações minuciosas, estudos acurados e reflectidos primeiro a notar em um de meus ultimos discursos o
engano em que se laboram aquellas pessoas que

dados pelo poder executivo.

Eis aqui, Sr. presidente, o modo por que encaro a confundem os serviços de destacamentos e de corpos
questão. Quando se tractar da discussão della, exporei destacados, quando a lei os distingue mui claramente; fui
com franqueza a minha opinião ao senado. Por ora, Sr. tambem o primeiro a lembrar a conveniencia de uma
presidente, voto pela urgencia e pela emenda feita pelo circular do governo que previna as consequencias desse
erro, recommendando a fiel observancia da lei; mas não

nobre ministro da justiça.

O SR. FERREIRA PENNA: – Tendo já enunciado o posso attribuir à similhante causa o facto de que fizeram
meu voto sobre a materia, julgaria desnecessario pedir menção os nobres senadores. Si no Rio Grande a guarda
novamente a palavra, si não fôsse obrigado a mostrar que nacional tem estado constantemente sujeita a castigos
o nobre senador pela Bahia fez-me uma injustiça, corporaes, é porque, em virtude das ordens que a chamam
certamente contra sua intenção, quando pediu-me que a serviço, considera-se como realmente empregada em
declarasse as verdadeiras razões por que me oppunha á corpos destacados.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Assim

urgencia em discussão.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não anda sempre.
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – E' verdade.

usei da palavra – verdadeira.

O SR. FERREIRA PENNA: – Eu não contesto a

O SR. FERREIRA PENNA: – Eu a ouvi.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ouviu asserção dos nobres senadores; o que quero dizer é que
nesta casa não se dá o equivoco ou confusão de que

mal.

O SR. FERREIRA PENNA: – Suppondo tel-a temos fallado, e que a meu ver poderá o governo evitar
ouvido, dizia eu que haveria nisso grave injustiça, porque que a maxima parte da guarda nacional empregada na
não podia ser mais franco do que fui, oppondo-me á mesma provincia do Rio Grande, em tempo de paz, fique
urgencia proposta e sustentada por dois membros da casa exempta de castigos corporaes, chamando a serviço de
que

merecem-me

particular

estima.

Desejo

sempre simples destacamentos nos districtos do interior, e

proceder de accôrdo com as vistas do nosso honrado preferindo a força de linha para a guarnição das fronteiras.
collega, o Sr. ministro da justiça, em razão da amizade que
lhe devo, e da confiança que me inspira.....

Quanto á persuasão em que está o nobre senador
pela Bahia de não se ter feito até hoje distincção dos

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E' bondade de V. castigos applicaveis á guarda nacional em um e outro
Ex.

caso, julgo-me auctorisado para affirmar que é S. Ex.
O SR. FERREIRA PENNA: – ...mas neste caso quem se engana. Algumas pessoas têm dado á lei uma

separei-me delle pelas razões que expendi com toda a intelligencia erronea, como já notei, mas não é essa a
ingenuidade. O nobre senador pela Bahia procurou refutal- practica geralmente seguida. Em diversas provincias que
as, mas pareceu-me que toda a superioridade do seu tive a honra de administrar....
talento não bastou para conseguil-o, ou que não

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Seria

comprehendeu bem os meus argumentos, certamente por nessas.
não haver-me eu exprimido com a necessaria clareza.

O

SR.

FERREIRA

PENNA:

–

...achou-se

A primeira observação que fiz, Sr. presidente, foi constantemente empregada alguma parte da guarda
que, havendo já declarado a minha opinião contra a nacional, e não soffria castigos corporaes. Durante a
doutrina do projecto, era-me indifferente que elle entrasse minha estada por dois annos no Amazonas, provincia
em discussão immediatamente, ou mais tarde. Com isto fronteira, foi a tropa de linha auxiliada no serviço da
não quiz dizer, como pareceu ao nobre senador, que guarnição por um contingente da guarda nacional pago
julgava de pequena importancia a materia, mas sim que pelo ministerio da guerra; e, considerando-a um simples
não tinha interesse, nem motivo algum para illudir a destacamento, entendi que as unicas penas applicaveis
questão, nem para evitar a occasião de pronunciar sobre eram as da lei de 19 de setembro de 1850. Em Minas tem
ella o meu voto já conhecido.

sido essa a practica constante, e creio que outro tanto

Um dos argumentos que produzi contra a urgencia posso dizer de S. Paulo.
consistiu em dizer que, achando-se todo o Imperio em

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado.

soccego, e nada occorrendo que auctorisasse a previsão

O SR. FERREIRA PENNA: – Recordo-me de que

ou o receio de graves perturbações da ordem publica, ha annos foi motivo de viva discussão na camara
parecia-me que até a abertura
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dos deputados o facto de ter soffrido castigos corporaes, então restará muito tempo para a discussão dos outros
ou de ter tido sentenciado segundo a legislação militar um projectos.
guarda nacional empregado em serviço de destacamento

O SR. FERREIRA PENNA: – A esta minha

na capital da Bahia. Não posso dizer neste momento qual observação respondeu o nobre senador pela Bahia
foi a providencia ou deliberação que então tomou o dizendo que eu não podia achar-me habilitado para
governo, mas bem se vê que similhantes casos, filhos de asseverar que o projecto relativo a guarda nacional não
manifesto erro ou engano, não podem ser invocados como passará facilmente. E' certo, senhores, que eu não fallei,
argumentos contra a expressa disposição da lei.

nem podia fallar em nome de todo o senado, nem mesmo

Quanto ao argumento que produzi contra a da maioria, e tanto que até separei-me da opinião do nobre
urgencia, fundado na possibilidade de não ser empregada ministro da justiça.
a guarda nacional sinão em serviço de destacamento, por

O SR. D. MANUEL: – Nesta questão não ha

achar-se tranquillo todo o Imperio, observou o nobre maioria, nem opposição.
senador pela Bahia que, não nos sendo dado conhecer o

O SR. FERREIRA PENNA: – Diz muito bem o meu

futuro, devemos tambem admittir a hypothese contraria, honrado amigo; esta questão não é de partido; dos dois
isto é, a possibilidade de occorrerem successos que lados em que se divide a casa não se póde dizer que um
obriguem o governo a chamar a guarda nacional a serviço sustenta o projecto e o outro não.
de corpos destacados, caso em que ficará ella ainda

O SR. D. MANUEL: – E' verdade.

sujeita a castigos corporaes, si o projecto, de que agora

O SR. FERREIRA PENNA: – Não asseverei

tractamos, não fôr approvado na actual sessão. A isto portanto, nem podia asseverar, que o projecto terá longa
responderei que, ainda verificando se esta hypothese, discussão, e não passará este anno; disse apenas que isto
nada mais acontecerá si não continuar em vigor por mais era o que me parecia mais provavel, e disse-o porque,
alguns mezes a mesma lei que tem sido observada por comparando-o com os artigos e regulamentos a que elle se
espaço de 27 annos.
O

SR.

VISCONDE

refere, fiquei convencido de que o senado não poderá
DE

JEQUITINHONHA:

– adoptal-o nos termos em que se acha redigido, visto que,

Entretanto que ha um projecto pendente.

além de haver um manifesto engano na citação de

O SR. SOUZA RAMOS: – Quando essa lei tem diversos artigos dos mesmos regulamentos, dá logar a
perdido a sua força moral, como já se disse na casa.

duvidas sobre pontos da maior gravidade, como procurarei

O SR. FERREIRA PENNA: – Outro argumento de demonstrar quando entrarmos na discussão da materia.
que me servi foi que, vencida a urgencia desta proposição

O nobre senador pela Bahia procurou ainda reforçar

poderiam ficar prejudicadas muitas materias já dadas para a sua opinião em favor da urgencia, ponderando que, si a
a ordem do dia, e o nobre senador perguntou-me si questão ficar pendente até o anno futuro, poderão dahi
pesavam mais em minha consciencia os interesses que resultar graves inconvenientes, ou talvez algum perigo;
esses outros projectos envolvem do que o dever ou a mas parece-me que S. Ex. mesmo tirou toda a força a esta
necessidade de exemptar a guarda nacional dos castigos observação, quando na parte final do seu discurso disse
corporaes...

que a idéa não é nova, que por muitas vezes tem sido

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – De aventada nas camaras, sem que todavia se convertesse
decidir a questão.
O SR. FERREIRA PENNA: – ...de fazer este grande
beneficio á guarda nacional.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ou
deixal-o de fazer, mas decidir a questão.
O SR. SOUZA RAMOS: – Revogar a lei, ou
restabelecer a força moral que ella deve ter.

em lei.
O SR. SOUZA RAMOS: – Porque nunca obteve,
como agora, o apoio do governo.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço a
palavra. Então V. Ex. acha-me em contradicção?
O SR. FERREIRA PENNA – Apenas refiro o que
ouvi a V. Ex. O nobre senador disse finalmente que,

O SR. FERREIRA PENNA: – Bem se vê que este sempre que se tractar de leis que digam respeito, como

argumento não tem grande peso, quando empregado esta, á organisação e disciplina do exercito, votará no
contra mim, que entendo dever ser mantida a lei actual.

sentido que o ministerio julgar mais conveniente, porque

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Então entende que a responsabilidade em taes casos deve
concorra desde já para que a questão se resolva neste recahir exclusivamente sobre o governo, e não sobre as
sentido.

camaras legislativas. Eu, porém, peço permissão ao nobre

O SR. FERREIRA PENNA: – Entendendo eu que senador para dizer que neste ponto divirjo inteiramente de
deve ser mantida a lei actual, creio que sou coherente, sua opinião. (Apoiados.)
quando entendo tambem que não deve haver pressa em
tractar-se da sua revogação.

Comprehendo bem que em certos casos, e
attendendo sómente á conveniencias da actualidade,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não é, possa cada um dos membros do corpo legislativo dar ou
negar ao ministerio um voto de confiança, segundo o gráo

não.

O SR. FERREIRA PENNA: – Quando fallei de de interesse que tomar pela existencia desse ministerio,
outros projectos, citando por exemplo os que dizem segundo a apreciação que fizer do modo como elle dirige
respeito a emprezas industriaes, foi para mostrar o os negocios publicos. Quando porém se tractar de leis tão
inconveniente de ficarem todos elles preteridos pelo importantes e de tanta duração, como são todas aquellas
projecto relativo a guarda nacional, sem que este podesse que têm por objecto a organisação e disciplina da força
todavia ser approvado na sessão actual.

armada, entendo que ao corpo legislativo só cumpre fazer

O SR. SOUZA RAMOS: – Póde passar em um dia, aquillo que julgar mais conveniente ao Estado, em todas
e

as circumstancias, e mais proprio para dar estabilidade ás
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instituições, embora não vá de accôrdo com as vistas ou

O SR. PRESIDENTE: – Não ha nada escripto a

opiniões do ministerio, que então se achar á testa dos este respeito, mas é de estylo.
negocios publicos.

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

O SR. D. MANUEL: – O contrario é um absurdo que Acabamos de votar um requerimento que foi feito por
mette medo.

escripto.

(O Sr. visconde de Jequitinhonha dá um aparte.)

Sr. presidente, já tenho declarado que desejo que

O SR. FERREIRA PENNA: – Creio, Sr. presidente, esta proposição passe; as opiniões do nobre senador
ter dito quanto basta para justificar o meu voto contra a pelas Alagoas sobre este assumpto são as minhas; mas
urgencia.

receio que, si o requerimento não fôr feito por escripto,

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. appareçam depois inconvenientes ou duvidas; porque sei
Visconde de Jequitinhonha.

como aqui as duvidas são decididas, são decididas pela

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si o maioria, e eu não desejo que as discussões estejam á
senado quer votar, cedo da palavra; responderei ao nobre cortezia das maiorias, desejo que sejam filhas do
senador pelo Amazonas em outra occasião; quero dar regimento, que é garantia para mim, assim como é para
mais uma prova da minha docilidade.

todos.

Não havendo mais quem peça a palavra, encerrase a discussão e approva-se a urgencia.

Nós acabamos de votar uma urgencia, a materia a
que ella é relativa prefere a todas; mas na sessão de

O SR. PRESIDENTE: – Na conformidade do sabbado ouvi V. Ex. dizer que as urgencias posteriores
regimento, quando a urgencia recahe sobre um projecto preferem as anteriores, e V. Ex. até usou destes termos: «
que tem tres discussões, o fim da urgencia é dispensar A lei posterior revoga a lei anterior;» ora, eu que ouvi esta
unicamente a 1ª discussão. Entretanto, attendendo á proposição de V. Ex., devo entender que esta urgencia
discussão que acaba de ter logar, darei para ordem do dia requerida pelo nobre senador vai preterir a outra, e por
de amanhan esta proposição em 2ª discussão.

isso disse eu que era necessario que se fizesse o
requerimento por escripto.

CARVÃO DE PEDRA.

O SR. PRESIDENTE: – Desde que o presidente
declara que esta dispensa de intersticio não prejudica a

Segue-se a discussão, adiada na sessão de 21 do urgencia que acaba de ser votada, creio que o Sr. senador
corrente mez, do art. 2º da proposição da camara dos não póde mais pôr em duvida isso.
deputados

approvando

as

condições

com

que

foi

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas

concedido privilegio de lavrar minas de carvão de pedra e creio tambem, Sr. presidente, que V. Ex. não me póde
explorar outras na provincia de S. Pedro.

inhibir

de

fazer

por

escripto

um

additamento

ao

Dado por discutido, passa o artigo 2º, e por fim a requerimento verbal do nobre senador pela provincia das
proposição, como se acha emendada, para a 3ª discussão. Alagôas.
O

SR.

CANSANSÃO

DE

SINIMBU':

–

Sr.

Agora, quanto á 2ª observação, V. Ex. sabe quanto

presidente, requeiro dispensa do intersticio, para que esta respeito tributo a V. Ex.; mas, Sr. presidente, quando o
proposição entre amanhan em 2ª discussão. A companhia senado entendeu que devêra ter um regimento, foi porque
está incorporada, suas acções já foram distribuidas; suppoz

que

devêra

ser

dirigido

por

uma

lei;

porconseguinte si não passar neste anno esta proposição, porconsequencia, atendo-me á essa lei, não offendo a V.
seria um mal, tanto para o governo que continuaria a fazer Ex. nem a nenhum dos nobres senadores; o que quero é
despesas com essa lavra, como para a companhia que já que a lei que me dirige a mim dirija a todos; é-me licito
mandou vir da Europa operarios, machinas e outros usar do regimento sempre que elle me auctorisa a isso.
instrumentos precisos para este trabalho.

Lê-se, apoia-se e entra em discussão o seguinte

E' apoiado e entra em discussão o requerimento do additamento do Sr. visconde de Jequitinhonha.
Sr. Cansansão de Sinimbú.

«A urgencia proposta pelo Sr. senador Sinimbú,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Esta para o projecto que approva o contracto entre o governo e
urgencia vai preterir a outra, Sr. presidente?

a companhia de mineração de carvão de pedra na

O SR. PRESIDENTE: – Não, senhor.

provincia do Rio Grande do Sul, não pretere a urgencia ha

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' bom pouco votada em favor do projecto de lei que extingue os
que seja por escripto.

castigos corporaes na guarda nacional. – Visconde de

O SR. PRESIDENTE: – E' estylo fazerem-se Jequitinhonha.»
O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU': – Creio que o

verbalmente estes requerimentos.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sempre nobre senador, que acaba de mandar á mesa essa
é bom que seja por escripto, para evitar duvidas.

emenda, me faz a justiça de crer que, pedindo a urgencia

O SR. PRESIDENTE: – Eu entendo que esta desta materia, não tive outro fim sinão apressar a decisão
dispensa de intersticio não prejudica a urgencia que acaba de um negocio que de modo algum prejudica a discussão
de ser vencida.

da

resolução

relativa

á

guarda

nacional;

porque

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço a provavelmente não será mais discutido, e, portanto, poderá
V. Ex. que convide o Sr. 1º Secretario para ler o artigo do passar em poucos momentos.
regimento que admitte que estes requerimentos sejam
feitos verbalmente.

Note o senado que esta resolução sobre as minas
de carvão de pedra do Rio Grande do Sul tem ainda de
voltar para a outra camara em consequencia das emendas
que soffreu aqui no senado; e, portanto, si não fôr votada
quanto antes, não poderá subir este anno á sancção
imperial, de que resultará, como já disse, grande mal tanto
para o governo, que
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EXPEDIENTE.

continuará a fazer despesas com a lavra dessas minas, como
para a companhia que já mandou buscar operarios, machinas
e mais apparelhos para esse trabalho.

O Sr. 1º Secretario lê um officio do 1º secretario da

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a camara dos deputados, acompanhando a seguinte
discussão, e approva-se a dispensa do intersticio com a
PROPOSIÇÃO.

emenda do Sr. visconde de Jequitinhonha.
APOSENTADORIA.

A assembléa geral legislativa resolve:
« Art. 1º A lei do orçamento n. 926 de 26 de setembro

Entra em 3ª discussão, e é approvada sem debate de 1857, decretada para o exercicio de 1858 – 1859,
para subir a sancção imperial a proposição da outra camara continuará em vigor no anno financeiro de 1859 – 1860,
approvando a aposentação concedida ao juiz de direito emquanto não fôr promulgada a lei do orçamento desse
Antonio Araujo Ferreira Jacobina, e auctorisando o governo exercicio, considerando-se como parte da mesma lei as
despesas não contempladas nella, mas auctorisadas por

para melhoral-a.

outras leis anteriores e posteriores á presente. Exceptuam-se
ARCHIVO PUBLICO.

os creditos abertos para serviços limitados ao exercicio da
referida lei n. 926, os quaes não continuarão além do seu

Entra em 3ª discussão e é approvada sem debate, termo.»
para subir á sancção imperial, a proposição da outra camara

« Art. 2º Ficam revogadas as disposições em

auctorisando o governo para despender até a quantia de contrario.»
3:000$000 com gratificações addicionaes aos empregados do
archivo publico.

« Paço da camara dos deputados em 23 de agosto de
1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco Xavier

Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Francisco de Salles,
TRANSFERENCIA PARA A 1ª CLASSE DO EXERCITO.

servindo de 2º»
Vai a imprimir, não estando já impressa.

Tem 1ª discussão, e passa para a 2ª, sem debate, a

Compareceram no decurso da sessão mais oito Srs.

proposição da outra camara auctorisando o governo para senadores.
transferir para a 1ª classe do exercito na arma para que fôr
mais idoneo o 2º tenente José Antonio de Araujo.

RECLAMAÇÃO.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente, eu hei de votar contra todas as proposições desta

O SR. MARQUEZ DE OLINDA: – Sr. presidente, vem

natureza; mas voto a favor desta por uma razão especial, e publicado no Diario do Rio de hoje um discurso do nobre
este é o motivo porque pedi a palavra para justificar o meu senador pela provincia de Goyaz, e ahi encontro uma
voto, para que não se diga em tempo algum que sou proposição que S. Ex. me attribue, mas que eu não proferi, e é
incoherente.

a seguinte: «Eu acho que o pronunciamento daquelles que

Este official está na excepção da regra, tem feridas, e têm accesso á corôa, sempre póde ser sujeito á alguma
foi por engano que não entrou no quadro. Por consequencia interpretação; póde ter alguma influencia, porque póde-se
voto pela sua pretenção, tendo intenção todavia de votar fazer crer que a corôa não tem toda a confiança nos
contra todos os outros.

ministros.» O nobre senador disse que isto vem ao Correio

Indo-se proceder á votação, reconhece-se não haver Mercantil; eu não sei, porque não li; mas o que é exacto é que
casa e a discussão fica adiada.
O Sr. Presidente dá para ordem do dia da seguinte
sessão:

eu não disse tal cousa....
O SR. D. MANUEL: – Nem podia dizer.
O SR. MARQUEZ DE OLINDA: – O que eu disse está

3ª discussão da proposta do poder executivo fixando no meu discurso, que não é muito longo.
as forças de terra para o anno financeiro de 1859 – 1860, com
as emendas da camara dos deputados.
2ª discussão da proposição da mesma camara sobre a

ORDEM DO DIA.

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA.

extincção dos castigos corporaes na guarda nacional.
3ª

discussão

da

proposição

da

dita

camara

approvando as condições com que foi concedido o privilegio

Entra em 3ª discussão, e é approvada sem debate,

de lavrar minas de carvão de pedra e explorar outras na para subir á sancção imperial, a proposta do poder executivo,
fixando as forças de terra para o anno financeiro de 1859 –

provincia de S. Pedro.
E as mais materias já designadas.

1860, com as emendas da camara dos deputados.

Levanta-se a sessão á 1 hora da tarde.
CASTIGO DE PANCADAS NA GUARDA NACIONAL.
SESSÃO DE 24 DE AGOSTO.
Passa-se á discussão do art. 1º da proposição da outra
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI DE camara sobre a extincção dos castigos corporaes na guarda
LACERDA.

nacional.
O Sr. Ferreira Penna pronuncia um discurso que

Summario. – Expediente. – Reclamação. – Ordem do publicaremos no appendice.
dia. – Fixação de forças de terra. Adopção. – Castigo de

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, prometti

pancadas na guarda nacional. Discursos dos Srs. Ferreira solemnemente ao senado, não só que votaria pela resolução
Penna, D. Manuel, visconde de Albuquerque e barão de que acaba com o castigo de pancadas na guarda nacional,
Pindaré. Adiamento.
A' 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente abre a
sessão, estando presentes 30 Srs. senadores.
Lida a acta da anterior, é approvada.

quando chamada a serviço de
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corpos destacados, sinão tambem que exporia as razões

Com effeito, senhores, nos annos que se seguiram

do meu voto. Devo portanto cumprir a promessa; e me

ao de 1850, eu constantemente tenho advogado a

parece que em objectos desta ordem os senadores que

causa que com tanto denodo, com tanta eloquencia

costumam occupar a tribuna não se devem limitar a um
voto symbolico; cumpre que esclareçam a questão;
cumpre que mostrem no paiz quaes os motivos por que
concorrem com o seu voto para uma modificação na
legislação sobre materia de tamanho alcance.
Digo, e digo de proposito – materia de tamanho
alcance,– porque depois do procedimento que houve na
camara temporaria, depois dos discursos luminosos,
eloquentes, cheios de erudicção que alli se proferiram pró
e contra a proposição, depois da votação quasi unanime
que ella teve (parece-me que votaram, 63 deputados a
favor e 7 ou 8 contra), já se vê, senhores, que a materia é
do maior momento, affecta interesses essenciaes do paiz,
diz respeito a direitos importantes dos Brasileiros.
Eis pois a razão por que eu não me contento com
um voto symbolico; quero que o paiz saiba quaes as
razões que me obrigaram a concorrer para esta alteração
na legislação, afim de que uma porção consideravel de
cidadãos brasileiros não esteja por mais tempo sujeita a
um castigo que, no meu modo de pensar, é degradante.

e com tanta tenacidade havia defendido o meu nobre
amigo.

Eu disse: não sei si a idéa está já madura; mas

ella irá ganhando terreno, irá calando no espirito
publico, e mais tarde ou mais cedo ha de ser

convertida em lei: parece-me que nessa occasião
citei o exemplo da Inglaterra.

Naquelle paiz, senhores, apresenta-se uma

idéa, insiste-se nella, e ás vezes depois de 10, 12,
15, 20 annos ella torna-se lei do Estado.

Por exemplo, a emancipação catholica; por

exemplo, a admissão dos judeus no parlamento; por
exemplo, a abolição do trafico, idéas que a principio

acharam grande opposição; a lucta que se travou foi
a mais bella, porque nada faltou de parte a parte,

isto é, as razões mais valentes se produziram por

parte dos oradores que se empenhara nessas
memoraveis discussões. Ainda mais, senhores, a
imprensa tomou conta da idéa, insistiu sobre ella pró

e contra, e quando a nação chegou ao estado de

perfeito esclarecimento, isto é, quando se convenceu
de que a idéa devia ser lei do paiz, não houve mais
forças que lhe pozessem estorvos e embaraços.

Lembro-me até que o proprio duque de

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado.
O SR. D. MANUEL: – Sinto, Sr. presidente, ter de
responder a um amigo; preferiria discutir com meus
adversarios politicos, que não adoptam a proposição da
outra camara; e eis a razão por que me acho um pouco
constrangido, tendo de tomar em consideração as
proposições de um membro desta casa, que como eu

Wellington, que por tantos annos combateu a

emancipação catholica dos Irlandezes, chamado ao
ministerio, apresentou-se em campo a favor della.

O SR. ARAUJO RIBEIRO: – Sir Robert Peel

procedeu do mesmo modo a respeito do commercio
livre.

O SR. D. MANUEL: – Lembra bem o meu

sustenta o ministerio, de um membro desta casa com

nobre amigo um outro exemplo notavel, que é de

quem tenho relações, e cujas opiniões são sempre para

poucos annos. Sir Robert Peel, que por tantos annos

mim do maior peso, porque são opiniões de quem estuda,
de quem medita e que tem uma longa carreira de bons
serviços prestados nos differentes importantes cargos que
ha occupado.
Já se vê, senhores, que não tenho reflexões a
offerecer quanto á 2ª parte do discurso do nobre senador.
Sim, quando S. Ex. analysou o art. 2º, quando mostrou as
lacunas, as obscuridades, o immenso arbitrio das
disposições deste artigo, o nobre senador fallou por tal
maneira que eu duvido que haja alguem que o possa
combater com vantagem.
O nobre senador fez um exame o mais acurado, o

combateu o commercio livre, quando viu que
Cobden, á frente da liga, ia ganhar a mais brilhante

victoria, não teve remedio sinão dizer: «Senhores, eu
estava convencido de que prestava um serviço ao

meu paiz oppondo-me ao commercio livre; mas vejo
que elle é uma necessidade, que o paiz o quer em
grande

maioria.»

Converteu-se

aquelle

celebre

estadista, e no pensar de distinctos escriptores, é
este um dos actos mais bellos e honrosos de sua
vida politica.

Ora, eu applico esses factos tanto quanto se

póde applicar ao nosso paiz. Nunca na verdade,
senhores, vi uma discussão tão luminosa, tão

prolongada, e direi mesmo, tão animada sobre a idéa

mais

minucioso

de

todas

as

disposições

dos

da abolição do castigo de pancadas na guarda

regulamentos de guerra, tanto de infantaria como de

nacional como este anno na outra camara. Os mais

cavallaria, para comprovar suas asserções de que o art.

eloquentes oradores se fizeram ouvir pró e contra,

2º é mais que muito obscuro, e presta-se a um grande
arbitrio.
Abundo em todas as judiciosas considerações que
fez o nobre senador relativamente ás disposições do art.
2º da proposição.

os discursos de ambos os lados são dignos de ser

lidos e meditados; e o certo é que, depois dessa

larga e luminosa discussão, a camara, cheia de
enthusiasmo votou pela abolição do castigo de
pancadas na guarda nacional.

Vejam, senhores, o que é a opinião publica,

Senhores, desde que tive assento nesta casa,

vejam o que faz a tenacidade em sustentar uma idéa

principiei a reflectir e meditar seriamente em uma idéa

boa, uma idéa que tem chegado a adquirir o

que aqui se aventou; e, si bem me lembro, um dos
primeiros que a aventaram foi o meu nobre amigo
senador pela provincia do Maranhão, isto é, que os
cidadãos guardas nacionaes não deviam em caso
nenhum estar sujeitos ao castigo de pancadas.
O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Apoiado.
O SR. D. MANUEL: – Essa insistencia do meu
nobre amigo na sua idéa, o que muito abona o seu
caracter e a constancia da suas opiniões, fez com que eu
pensasse seriamente, como disse, sobre a materia.

assentimento de uma grade maioria do paiz.

Estou portanto persuadido de que a idéa ha de

triumphar, a idéa ha de ser lei do paiz; a questão é
apenas do tempo.

O SR. DANTAS: – Apoiado; do contrario não

temos constituição.

O SR. D. MANUEL: – A questão é apenas de

tempo; poderá não passar este anno, mas para o
anno se insistirá
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nella, e por fim havemos talvez de fazer no senado o que
se fez na camara dos Srs. deputados; talvez que o paiz

O SR. D. MANUEL: – Querem outra cousa que
estou percebendo.

manifeste por tal maneira o seu assentimento á idéa, que
o senado tambem, depois de uma discussão luminosa, na
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O SR. SOUZA E MELLO: – A demora póde ser
fatal.

qual, é preciso confessar, nada se dirá de novo, apenas

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

se repetirá o mesmo que se disse, e muito bem, na

O SR. D. MANUEL: – Querem outra cousa. (O Sr.

camara temporaria; digo, o senado, depois dessa
discussão luminosa, terá talvez de approvar a medida por

Silveira da Motta ri-se) Ria...
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou rindo-me
disto mesmo.

unanimidade, ou quasi unanimidade de votos.
Quem sabe si muitos membros da maioria como

O SR. DANTAS: – Pediram uma urgencia, e depois

da opposição, que hoje não mostram assentimento á idéa,

que a proposição entrou em discussão, nenhum pediu a

terão de mudar de opinião e fazer a confissão que fez sir

palavra.

Robert Peel no parlamento inglez? Quem sabe si elles,

O SR. D. MANUEL: – Ouça este aparte luminoso

querendo conservar o conceito de que gozam perante a

que está dando o nobre senador pelas Alagôas, e que

opinião publica, terão de concorrer para que a alteração

não lhe agrada.

da legislação nesta parte tenha uma votação, sinão

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não ouvi.

unanime, ao menos quasi unanime dos membros de

O SR. D. MANUEL: – Pois tem muito alcance.

ambas as camaras?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Hei de pedir-lhe

O SR. DANTAS: – Vamos votar, façamos alguma

que m'o diga em segredo.
O SR. D. MANUEL: – Não concordo com a opinião

cousa com a votação este anno.
O SR. D. MANUEL: – Si acaso não fôsse o art. 2º,

aliás muito respeitavel do nobre senador, de que, quando

não podia haver duvida de que a proposição poderia subir

a guarda nacional é chamada a serviço de corpos

á sancção este anno mesmo; mas é preciso confessar

destacados, nos termos do tit. 6º, cap. 1º da lei de 19 de

que o 2º artigo não teve a mesma discussão por que

setembro de 1850, não tem a menor differença do

passou o primeiro; esse artigo passou como que

exercito, e deve ficar sujeita, como este, ao castigo de

desapercebido, não me recordo de ter lido nada a

pancadas. Permitta-me o meu nobre amigo que lhe

respeito delle, e de certo ninguem na outra camara

pergunte onde está a disposição da lei que assim o

procurou esclarecer as disposições do artigo e mostrar

determina? O que a lei diz é que a guarda nacional deve

que ellas são obscuras e até contradictorias, como o fez

fornecer corpos destacados para defender as praças,

ha pouco o nobre senador pelo Amazonas. Talvez que

fronteiras e costas do Imperio como auxiliares de linha.

seja preciso redigir o artigo de outra maneira, e fazer bem
patente a substituição das penas dadas ao castigo de

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Os guardas
nacionaes até são recrutaveis.
O SR. D. MANUEL: – Essa preposição não é

pancadas.
Mas vamos ao artigo 1º.

exacta, tão absolutamente como parece entender o nobre

Principiarei, Sr. presidente, por não concordar com

senador.

Certamente

que

na

guarda

nacional

ha

a opinião do nobre senador pela provincia do Amazonas,

individuos recrutaveis, mas na guarda nacional ha

quando não enxerga differença entre o exercito e a

tambem individuos que não podem ser recrutados. Si o

guarda

nobre senador dissesse que a guarda nacional póde

nacional

chamada

a

serviço

de

corpos

destacados.
O SR. DANTAS: – Apoiado, ha muita differença;
está na constituição.
O SR. D. MANUEL: – Eu digo que a guarda
nacional, mesmo quando é chamada para o serviço de
corpos destacados, não muda de essencia.

offerecer homens para o recrutamento, eu concordaria;
mas provaria isso que elles não são guardas nacionaes?
Seguramente,

não.

Depois

que

são

recrutados

e

assentam praça no exercito, é que o deixam de ser.
Repito, não ha nenhuma lei que considere os
guardas nacionaes chamados a serviço de corpos

O SR. DANTAS: – Sempre é guarda nacional, é
uma verdade.

(O Sr. Souza e Mello dá um aparte.)
O SR. D. MANUEL: – Estou triste, porque o nobre

destacados, como soldados de linha; e que confunda
guarda nacional com o exercito.
O SR. DANTAS: – E, si houvesse, podiamos
revogar agora.

senador pelo Rio de Janeiro, que é general e tem sido

O SR. D. MANUEL: – Como é portanto que os

ministro da guerra, não concordo com a minha opinião.

nobres senadores podem affirmar que a guarda nacional

Quanto seria eu feliz si tivesse o apoio de S. Ex.!

destacada é o mesmo exercito? Como podem affirmar

O SR. DANTAS: – Não reprova.

que o guarda nacional destacado não tem nenhuma

O SR. D. MANUEL: – Reprova, já me disse que

differença do individuo com praça no exercito?

votava contra a abolição da chibata.
O SR. SOUZA E MELLO: – Minhas opiniões são
conhecidas, eu as tenho manifestado por muitas vezes.

Mas, aos nobres senadores faz isso conta, porque
só assim poderão combater a disposição do art. 1º da
proposição

da

camara

dos

Srs.

deputados.

Era

O SR. D. MANUEL: – Não tenha medo de perder a

necessario que os nobres senadores que se oppoem á

popularidade, não tenha receio de se inhabilitar para a

proposição imaginassem que no momento em que a

pasta da guerra. Parece que a opposição está receiosa

guarda nacional é chamada a serviço de corpos

de entrar neste debate; quer deixal-o sómente á maioria.

destacados perde a qualidade de guarda nacional; mas o

O SR. SOUZA E MELLO: – Queremos decidir o
negocio.

que a lei diz é que os corpos destacados da guarda
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nacional, logo que estiverem organisados, ficarão sujeitos

O SR. DANTAS: – E’ guarda nacional.

ao mesmo regulamento e disciplina do exercito de linha.

O SR. D. MANUEL: – Já tractei desse ponto, agora

O

SR.

DANTAS:

–

Exercito

é

a

força

militar

permanente.

tracto de outro.
Eu digo portanto que póde o castigo de pancadas ser

O SR. D. MANUEL: – Eu pergunto, senhores: o

aviltante para os cidadãos em regra, sem o ser para o

exercito, depois de ter, por exemplo, assistido a uma

soldado; porque o exercito, como disse, é uma classe que

batalha, na qual têm tomado parte tambem os corpos

faz excepção á regra, que está sujeita a leis particulares,

destacados da guarda nacional, deixa de continuar a ser

a uma disciplina que não tem nenhuma outra classe da

exercito? Não; é a mesma entidade. E a guarda nacional,

sociedade.

que é mandada recolher ás suas casas, é mais exercito?

Pergunto eu: onde está o artigo da nossa legislação

Não, certamente. E porque se ha de querer dar á guarda

criminal que impõe, seja qual fôr o crime, a pena de

nacional chamada a serviço de corpos destacados uma

castigo de pancadas?

denominação que se não encontra na lei?

Nenhum artigo, senhores, da nossa legislação impõe

O SR. FERREIRA PENNA: – E’ questão de nome.

similhante pena, entretanto a legislação militar conserva

O SR. D. MANUEL: – Entendo que não é simples

essa pena para o exercito assim como para a armada.

questão de nome; a guarda nacional, ainda mesmo que

O que se segue é que nunca se póde argumentar com

faça parte do exercito, é sempre guarda nacional; em

o exercito, quando se tracta desta materia, por que não se

serviço de corpos destacados, é auxiliar do exercito.

póde argumentar com a excepção: a excepção é o

Sr. presidente, eu sei, pelas informações que tenho

exercito e a regra é a nação.

colhido, que são poucos os casos de castigos de

E’ preciso pois firmar bem as idéas a este respeito, é

pancadas infringidos na guarda nacional; exceptuo a

necessario discriminar completamente o exercito da

provincia de S. Pedro do Rio Grande, onde quasi

nação, é necessario suppôr, como esse grande capitão

constantemente a guarda nacional se acha em serviço de

suppunha, que os homens que se dedicam às armas não

corpos destacados. Creio que quando abusos têm sido

podem deixar de estar sujeitos a uma legislação

denunciados, isto é, quando se têm applicado taes

excepcional, que não se applica nem se póde applicar a

castigos, não estando a guarda nacional em serviço de

nenhum outro caso.

corpos destacados, caso unico em que elles podem ser

O SR. FERREIRA PENNA: – Nem se pretende applicar.

applicados, o governo tem dado providencias e mandado

O SR. D. MANUEL: – Não quero que ninguem me

responsabilisar, ou pelo menos advertir áquelles que

attribua o desejo ou intento de prejudicar o exercito,

talvez por ignorancia da lei os tem practicado.

considerando como aviltante o castigo da pancada; sigo

Todavia, como os representantes da nação têm

nesta parte a opinião do duque de Welligton, mas

apontado um ou outro facto, entendeu-se que era

considero o castigo da pancada como aviltante em tudo

necessario acabar de uma vez com similhante castigo na

que não fôr exercito, e a prova de que a legislação

guarda nacional, fôsse qual fôsse o serviço que ella fôsse

criminal o considera aviltante é que não o impõe em

chamada a prestar.

nenhum de seus artigos, sendo para notar que nem

O nobre senador pelo Amazonas disse: «Si o castigo de
pancada é degradante, como o consentis no exercito?»

mesmo depois que o individuo é suspenso dos meus
direitos politicos, em virtude de sentença condemnatoria,

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

si commette algum crime, não é punido em caso nenhum

O SR. D. MANUEL: – Apoiado? Bem; estimo muito o

com o castigo de pancadas.

apoiado dado pelo nobre marquez. Ora, quando se tracta
de povo livre, creio que se póde invocar a Inglaterra.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Vamos lá.
O SR. D. MANUEL: – Bem. Na legislação ingleza ha a

O SR. DANTAS: – Foi abolida pela constituição a pena
de açoites.
O SR. D. MANUEL: – Já se vê, portanto, senhores, a
grande differença que ha entre o exercito e a guarda

pena de pancada para algum crime civil? Não me consta.

nacional, mesmo quando é chamada para serviço de

E porque não ha? Porque se entende que o cidadão em

destacamento; são duas entidades que nunca se pódem

regra não deve supportar tal pena.

amalgamar, permitta-se-me a expressão; são duas

Mas ahi vem a objecção: «O soldado supporta este

entidades que a lei considera inteiramente distinctas; são

castigo.» A isso respondo como um grande general deste

duas entidades que portanto não se podem regular pela

seculo. «Não se argumente nunca a respeito da classe

mesma legislação pela qual se regula o exercito.

militar, como a respeito de outra qualquer; o soldado está

Mas,

Sr.

presidente,

pergunto

eu

aos

homens

forá da lei, tem uma legislação particular que o rege, seus

competentes, aos militares que têm commandado o

crimes são punidos com penas especiaes, penas que não

exercito e a guarda nacional: quaes os factos que vos

se impõem a nenhum cidadão britannico, e, todavia o

auctorisam a affirmar que não podieis conservar a

soldado é cidadão britannico.» E demais não é a practica

disciplina na guarda nacional, quando chamada a serviço

que tem provado que ainda não podemos ter exercito sem

de corpos destacados, sem castigo de pancadas?

esse castigo?
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A guarda
nacional em serviço militar e militar, (Apoiados e não

apoiados.)

O SR. FERREIRA PENNA: – Dizem os militares que
são numerosissimos os factos que provam a necessidade
das pancadas.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Responda o
Sr. marquez de Caxias.
O SR. D. MANUEL: – Quaes são os factos que provam
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a necessidade de conservar-se o castigo de pancadas na como deve estar arrependido do que me deu ha pouco.
guarda nacional, quando chamada a serviço de corpos
SR.

a

esse

argumento

ad

terrorem

responderei dizendo, primeiramente, que o nosso exercito

destacados?
O

Senhores,

VISCONDE

DE

– já está acostumado a estas distincções, porque nelle ha

ALBUQUERQUE:

um grande numero de 1os, 2os e 3os cadetes.

Responda o Sr. marquez.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – O maior numero

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – E’ um grande mal.

de faltas que exigem estes castigos é commettido pela

O SR. D. MANUEL: – Si é grande mal, não é

guarda nacional; ella commette essas faltas na razão de questão que devemos ventilar agora; é facto averiguado
que ha um grande numero de cadetes no exercito, e que

10 vezes mais.

O SR. D. MANUEL: – Acceito o aparte, porque me os soldados já não estranham ver que o mesmo crime é
serve muito. A guarda nacional, segundo o nobre marquez, punido por differente maneira, quando commettido por um
que é pessoa competente, quando se reune com o exercito soldado e quando commettido por um cadete. Si o soldado
em serviço de corpos destacados, commette, diz S. Ex faz um pequeno furto, leva as suas pancadas até o numero
(talvez com muita exageração), commette 10 vezes mais de 50; e si o cadete commette o mesmo crime, é, por
crimes na proporção de 10 guardas nacionaes por cada exemplo, preso.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Tambem despe-

um soldado de linha.

se-lhe a farda.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – A razão é clara.

O SR. D. MANUEL: – Depois de um concelho de

O SR. D. MANUEL: – Ha portanto a necessidade do

castigo de pancadas na guarda nacional, porque, quando guerra, ao passo que o soldado leva pancadas a arbitrio do
chamada a serviço de corpos destacados, commette muito commandante.
Entretanto, senhores, já alguem disse que isso tinha

mais crimes que o exercito. Senhores, o senado ouviu ha

pouco a leitura dos regulamentos de guerra; e a razão por sido causa de não vencermos nessas batalhas em que
que eu pedi ao nobre senador pela provincia do Amazonas temos entrado? já alguem disse que o soldado levantou
que continuasse na leitura que estava fazendo, é porque, um grito dizendo: «Pois sou castigado com pancadas pelo
além de meia duzia de profissionaes que estão aqui, os mesmo crime que o meu camarada 3º cadete commetteu,
e este soffreu apenas alguns dias de prisão! »

mais não se occupam destas materias.

Sr. presidente, si o nosso exercito já está

O SR. DANTAS: – Os profissionaes tractam do

acostumado a esta distincção perenne, não é distincção

facto e os outros do direito.

O SR. D. MANUEL: – Senhores, regra geral do temporaria, como acontece com a guarda nacional quando
regulamento, os crimes leves é que são punidos com chamada a serviço de corpos destacados; si não viu ainda
pancadas, e, tanto é verdade isso, que esse castigo é com máos olhos a differença que a lei faz entre soldado e
ordenado

pelos

commandantes

independentes

de cadete, ha de insubordinar-se pelo espirito de rivalidade,

conselho; e taes crimes são os que menos affectam a porque uma porção de cidadãos armados, destacada da
disciplina, porque, senhores, em tempo de guerra, não é o guarda nacional para auxiliar o exercito, goza só em um
furto de uma camisa a um camarada que affecta caso de privilegio concedido aos cadetes?
Não, senhores, o exercito ha de dizer: «Entre nós e

gravemente a disciplina, que põe em risco a sorte, por
exemplo, de uma batalha; são outros factos, e para esses estes

homens

ha

grande

differença:

nós

somos

o castigo que se applica não é o de pancadas, são outros estipendiados, este é o nosso mister, nosso officio,
muito mais rigorosos, e que se não infringem sem o jurámos bandeira; e elles são cidadãos que trabalham para
processo prescripto no respectivo regulamento. Ora, não nós, que pagam os impostos com que nos alimentamos,
podia o crime leve ser punido, por exemplo, com o ou que concorrem para as pensões que nos são
carregamento de armas?

concedidas e ás nossas familias: elles têm seus officios,

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Quando o exercito seus empregos, seus commodos, e em obediencia á lei
está em marcha, ha de carregar-se de armas um homem?

deixaram tudo para virem auxiliar-nos, e então elles não

O SR. D. MANUEL: – Não é preciso que se faça são soldados como nós somos, são cidadãos armados
isso quando o exercito está em marcha, basta que se faça guardas nacionaes, que logo que cessarem os motivos por
no momento em que elle acampar, porque o exercito não que foram chamados ao serviço de destacamento
anda perennemente.
Que

inconveniente

regressam ao seio de suas familias, e vão continuar nas
ha

em

um

soldado

que profissões a que se dedicam. A differença portanto entre

commetteu uma falta leve carregue armas ou soffra nós e elles é grande, e por isso não nos admira de que o
qualquer outro castigo dessa natureza quando chegar ao mesmo crime seja punido com differentes penas. »
acampamento? Supponha V. Ex. que, emquanto o exercito

E já que vos assustais tanto com a impressão que

marcha, um soldado commette um crime grave; pára o póde causar no exercito a differença de penalidade,
exercito para elle ser punido? De certo que não; logo a pergunto eu: Não vos assustais com a impressão que a
objecção não tem força.

não adopção desta medida póde causar em mais de

Senhores, vou já responder ao argumento ad 500,000 guardas nacionaes que se acham alistados? Não

terrorem que é de costume produzir-se, e a que se dá vos assustais com a impressão que a rejeição da
muita força! A impressão que tal medida causará no proposição da outra camara póde causar na massa geral
exercito, e a rivalidade a que dará occasião.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. D. MANUEL: – Não dê o nobre senador
apoiados com pressa, porque póde arrepender-se,

da nação, ligada por tantos vinculos a esses 500,000
guardas nacionaes?
Senhores, o que póde causar má impressão no
exercito não é por certo esta lei, são outros motivos que já
existem e foram apontados, e que,
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honra seja feita ao mesmo exercito, não têm sido origem quero oppôr á opinião de um general a opinião do outro
de

insubordinação,

de

rivalidade,

nem

mesmo

de general.

descontentamento.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – O Sr. general

E’ sabido que a lei diz ao voluntario: «Servireis 6 Coelho nunca commandou guarda nacional.
annos, e no fim deste prazo tereis vossa escusa, e nunca

O SR. D. MANUEL: – Tem sido presidente das

mais sereis chamado ao serviço das armas.» A lei diz ao primeiras provincias do Imperio, inclusive a do Rio Grande
recrutado: «Servireis 9 annos, e no fim deste prazo do Sul, onde, como disse, a guarda nacional tem estado
recebereis vossa escusa, e não sereis mais chamados ao quasi sempre em serviço de corpos destacados. O Sr.
serviço das armas»; entretanto o que é que acontece? Não general Coelho foi bem explicito na outra camara a
tem sido possivel cumprir-se fielmente essa promessa respeito do objecto que occupa a attenção do senado; mas
solemne da lei; e, pergunto eu: tem isso sido motivo para vejamos o que S. Ex. disse no seu relatorio á pagina 33.
a insubordinação do exercito? Não, senhores, o exercito Disse S. Ex., tractando do recrutamento (lendo): «Quaes
reconhece que, si o governo não exceptua a ninguem, nem os favores que devem ser de preferencia concedidos aos
a amigos, nem a adversarios; si o governo não tem voluntarios, quanto a premios e vencimentos, e quanto a
executado a lei nesta parte, é porque tem concorrido para tempo de serviço, si convirá a exempção (emquanto bem
isso motivos muito ponderosos. O exercito vê que o paiz servirem) dos castigos corporaes, ou em que casos, e com
não póde passar sem uma certa força, e que para a que formalidades se deverão declarar passiveis de taes
conservar não bastam as vantagens offerecidas ao castigos.»
Note-se que o Sr. ministro da guerra aventou já a

voluntario, nem o recrutamento forçado: pois bem,

senhores, o exercito resigna-se a tudo isso, sujeita-se de idéa de exemptar dos castigos corporaes (não é só o de
bom grado, porque o paiz exige esse sacrificio.

pancadas) os voluntarios, emquanto bem servirem, e não

Senhores, pagai bem ao exercito, vesti-o, tratai-o teme

de

excitar

rivalidades,

de

promover

em suas enfermidades, garanti uma subsistencia ao descontentamento, de dar occasião á insubordinação no
soldado que se inutilisa no serviço penoso das armas, exercito. Ora, si a idéa fôsse adoptada, ficaria uma porção
cuidai da mulher e dos filhos dos que perdem a vida, e se do exercito, isto é, os voluntarios, emquanto bem
inhabilitam para procurar-lhes o pão; e desta maneira não servissem, gozando do privilegio concedido aos cadetes.
receieis rivalidades, insubordinações, descontentamentos,

Nesta materia quero errar com o Sr. ministro da

só porque o soldado é punido com pancadas, e o guarda guerra, e por isso prefiro a auctoridade de S. Ex. á do Sr.
nacional destacado com prisão rigorosa, carregamento de marquez de Caxias e á do honrado membro pelo Rio de
armas, etc. Esses receios não passam de argumentos ad Janeiro, apezar de ser tambem general, e ter estado no

terrorem, que não podem destruir as muitas e poderosas ministerio da guerra por mais de 5 annos.
razões com que se sustenta a proposição da outra camara.
O SR. ARAUJO RIBEIRO: – Apoiado.

E, senhores, porque havemos de suppor tão mal do
nosso exercito! do nosso exercito, que tem dado as

O SR. D. MANUEL: – Ainda bem que sou apoiado maiores provas de dedicação e subordinação nas crises
por um Brasileiro distincto, muito amestrado nas cousas do mais arriscadas, privado muitas vezes quasi que das
paiz e de fóra do paiz, filho da provincia de S. Pedro do Rio cousas indispensaveis, e composto em parte de praças
Grande do Sul, que tem dado continuadamente um grande que, apezar de terem acabado seu tempo de serviço,
contingente de guardas nacionaes para o serviço de ainda não tiveram as suas escusas? Esse argumento ad
corpos destacados. O meu nobre amigo não receia essa terrorem não póde produzir effeito no parlamento, só serve
rivalidade na sua provincia, que é onde justamente poderia para as turbas, para as massas, e não para esta casa.
haver mais receios della, porque é onde a guarda nacional
está continuamente em serviço de destacamento.
Mas, senhores, invoca-se

A falta que o guarda nacional chamado a serviço de
corpos destacados commette fica impune? Não ouviu o

a auctoridade dos senado ler ha pouco os artigos do regulamento de guerra

generaes em apoio da conservação do castigo de que vão substituir o castigo de pancadas? E acreditará

pancadas na guarda nacional. Pois bem, invoquemos alguem que as penas substitutivas não sejam sufficientes
tambem a auctoridade de um general em abono da para punir faltas leves, como são em geral as que são
doutrina contraria. O Sr. general Jeronymo Francisco castigadas

com

pancadas?

Pois

bem,

façamos

a

Coelho, um dos homens mais illustrados da sua classe, experiencia, e veremos que nada se perde com a abolição
sem nenhuma duvida, não discutiu a proposição na do castigo das pancadas.
camara temporaria? não approvou a obolição de tal

Senhores, o soldado, como eu disse, e repito, é um

castigo? não respondeu ás objecções que oppuzeram homem destinado a uma vida excepcional, a uma carreira
contra a medida? Faltava, é verdade, para complemento que não tem nenhuma outra que se lhe assimilhe. O
da proposição, a designação das penas que deviam soldado está sujeito a uma legislação especialissima; o
substituir a das pancadas, e por isso foi a proposta soldado é morto por desamparar a sentinella em tempo de
remettida á commissão de marinha e guerra, que com guerra; o soldado é punido com penas as mais rigorosas
effeito offecereu na 2ª discussão o art. 2º da proposição, por crimes que, considerados civilmente, são leves, e a
tendo-se este separado da proposta, e feito um projecto á nossa legislação criminal pune com penas brandas.
parte.

Pois bem, o soldado soffre as pancadas porque é
Mas, senhores, sabeis vós qual é a opinião do Sr. soldado; mas o guarda nacional, senhores, é, por exemplo,

Jeronymo Francisco Coelho a respeito do castigo de um filho de familia que sahe de casa de seus pais, aonde
pancadas no exercito? Faça-me V. Ex. o favor de mandar tem todas as commodidades da vida, é um cidadão que,
um relatorio; quero convencer o Sr. marquez de Caxias estando muitas vezes
com a opinião de seu camarada;
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exempto do recrutamento, é designado para fazer parte

O SR. D. MANUEL: – Eu lá vou.

dos corpos destacados que a guarda nacional deve

Acabando o serviço do destacamento, regressa o

fornecer, como auxiliares do exercito, póde ser mesmo um guarda nacional para casa de seu pai, e lhe diz: meu pai,
homem casado com filhos, porque se faltam solteiros, fui prestar um serviço ao paiz, commetti um crime leve,
viuvos sem filhos, casados sem filhos, elle entra na puniram-se rigorosamente com pancadas; perdi minha
designação, e é obrigado a fazer o serviço que prestam os saúde, estou aviltado e degradado! Que impressão não
corpos destacados.

causará similhante narração á familia, aos parentes e

Ora, o serviço póde durar pouco tempo, e amigos do infeliz guarda nacional!
entretanto commette uma falta leve, é mettido em um

Sustente quem quizer a necessidade de conservar-

quadrado, e soffre até 50 pancadas com espada de se o castigo das pancadas na guarda nacional, quando
prancha, ou chibata!

chamada a serviço de corpos destacados; eu hei de apoiar

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ a com todas as minhas forças a proposição da outra camara,
mesma cousa.

que acaba com um castigo tão aviltante.

O SR. D. MANUEL: – Perdoe-me; aqui se tem

Mas, senhores, quero conceder que entre os

allegado que a chibata não é permittida; mas a chibata crimes, a que se applica o castigo de pancadas a arbitrio
nunca deixou de existir, Sr. visconde.

do commandante, apparece um de natureza mais grave!

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ a Não conserva o art. 2º da proposição o tornilho, de que ha
mesma cousa.

pouco fallou o nobre senador pelo Amazonas? Diz-se que

O SR. D. MANUEL: – Não é a mesma cousa, tal castigo cahiu em desuso; mas é certo que no art. 2º
porque a chibata não é permittida, entretanto ella está em ainda se faz delle menção, citando-se artigos de guerra
exercicio perenne, e é muito mais frequente que a espada que a elle se referem, como lucidamente demonstrou o
de prancha.
O

SR.

meu honrado amigo, no discurso que a pouco proferiu.
VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

–

Abusivamente.

Mas si esse castigo com effeito está em desuso,
não bastará o carregamento de armas, o jejum a pão e

O SR. D. MANUEL: – Respondam os Srs. marquez agua, a prisão rigorosa? Estou convencido que sim; e
de Caxias, Manuel Felisardo e outros, que têm estado na estou convencido com a quasi unanimidade dos membros
administração da guerra; eu não hei de defendel-os, elles da outra camara, com o governo e, ouso affirmal-o, com o
que se defendam, sobretudo o Sr. Manuel Felizardo, que paiz real.
foi ministro 5 annos.

Já se vê, portanto, que eu não vacillo, nem posso

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Nunca vacillar em concorrer com o meu fraco voto para que seja
mandou dar chibatada.

approvado o artigo 1º da proposição. Não me pude

O SR. D. MANUEL: – Nunca?

conservar silencioso, apezar de ter em differentes vezes

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O emittido nesta casa a minha humilde opinião sobre a
ministro da guerra não manda dar chibatadas.

necessidade de abolir o castigo de pancadas na guarda

O SR. D. MANUEL: – Sabia que se dava e tolerou; nacional, não só por causa da importancia do objecto,
eu não me queixo dos commandantes, não estou aqui sinão tambem para rogar ao senado que acompanhe o
tomando conta dos commandantes, é ao ministro da outro ramo do poder legislativo no nobre e patriotico
guerra: não mandou, mas é como se mandasse, porque, si empenho que mostrou em livrar os cidadãos armados de
houvesse ordem em contrario, de certo os commandantes um castigo que os avilta e degrada; empenho em que foi
não continuariam a practicar esse abuso, como diz o Sr. coadjuvado pelo governo, cuja franqueza é digna de todo o
visconde de Albuquerque.
O

SR.

VISCONDE

Considero que é abuso.

elogio.
DE

ALBUQUERQUE:

–

Felizmente, Sr. presidente, nesta questão não tem
apparecido espirito de partido, nem no senado nem na

O SR. D. MANUEL: – Mas, senhores, volto ao que camara dos Srs. deputados; alguns poucos que votaram

ia dizendo.

contra eram

Esse moço é um Brasileiro que sahe da casa de enthusiasmo
seus pais, onde póde ter recebido boa educação...

da maioria
partiu

e da opposição; mas o

principalmente

da

opposição;

a

emenda foi apresentada por um nobre deputado por S.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Si elle Paulo, o Sr. desembargador Pacheco; o illustre chefe da
teve boa educação, não leva pranchadas.
O SR. D. MANUEL: – Póde levar pancadas.

opposição daquella camara afagou a idéa, tomou-a nos
braços, e levantando-a tão alto, pediu que fôsse convertida

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – É em lei do Estado.
abuso...
O SR. D. MANUEL: – Com espada de prancha?
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’
abuso.

Porque, senhores, o senado não ha de seguir tão
bello exemplo?
Mas, dir-me-hão: Si a medida com effeito produzir
os máos resultados que alguns prevêm? A resposta é

O SR. D. MANUEL: – Este moço assim educado simples. «Pretendemos satisfazer a uma necessidade
póde commetter uma dessas faltas a que a legislação publica, abolindo o castigo de pancadas na guarda
militar impõe a pena de pancadas. Pois bem, o nacional; porém os factos repetidos mostram que nos
commandante manda applicar-lhe até 50 pancadas com enganámos; não se póde manter a disciplina dos corpos
espada de prancha, e fica o infeliz arruinado talvez para destacados da guarda nacional sem tal castigo; é
sempre; porque é preciso ter muita robustez para resistir a indispensavel que os consideremos como o mesmo
um similhante castigo, principalmente si é a applicado por exercito, e que os sujeitemos á mesma legislação penal.»
braço vigoroso.

Então, senhores, quem nos tolhe o direito de o

O SR. FERREIRA PENNA: – E as 24 horas de fazer? Quem levará a mal que, fundados na practica
tornilho?
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e na experiencia, façamos reviver uma legislação que os Srs. senadores podem mandar á mesa uma declaração
tenhamos derogado?

de voto para ser inserida na acta.

E não teremos em nosso apoio a opinião publica?

O SR. D. MANUEL: – Si o senhor e seus

Não será ella a primeira a manifestar-se pela necessidade companheiros queriam manifestar sua opinião, porque não
de uma medida que mantenha a disciplina que devem ter fallaram?
os corpos destacados da guarda nacional, que são

Procedendo-se á votação, é approvado o art. 1º.

chamados a prestar tão importantes serviços? Eu espero

Entra em discussão o art. 2º.

que a practica e a experiencia mostrarão o contrario;

VOZES DA OPPOSIÇÃO: – Votos! Votos!

espero que a disciplina se manterá independente do

O SR. D. MANUEL: – Votos? Não; que a este me

castigo de pancadas.

opponho eu.

E, senhores, não vos lembrais da lei de 18 de

O SR. SOUZA RAMOS: – Eu bem digo que o

setembro de 1851, que é tão severa na punição de certos projecto não passa este anno.
crimes militares, no caso de guerra? Não é ella tambem

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. D.

applicada á guarda nacional? E porventura, apezar do seu Manuel.
rigor, impõe ella a pena de pancadas em caso algum?

O SR. D. MANUEL: – Eu já expuz á casa os

Senhores, o castigo de pancadas na guarda motivos pelos quaes julgo necessario que seja ouvida uma
nacional não póde continuar. A abolição delle é, no meu commissão sobre este artigo.
pensar, facto consummado. Poderá a proposição da outra

O SR. SOUZA RAMOS: – Eis-ahi porque eu digo

camara não passar este anno, por falta de tempo; mas no que o projecto não passa.
seguinte ella ha de ser lei do paiz. O effeito produzido pela

O SR. D. MANUEL: – Não exploram a mina.

votação da outra camara foi immenso. A guarda nacional

O SR. PRESIDENTE: – Peço aos Srs. senadores

tem a maior confiança no senado brasileiro, e espera que que não interrompam ao orador; cada membro da casa
ella siga o exemplo da outra casa do parlamento.

tem o direito de propor o que entender.

Agora, Sr. presidente, seja-me permittido rogar á

O SR. D. MANUEL: – E’ o que vou fazer.

illustre opposição que não considere a proposição que se

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é privilegio de

discute como uma nova mina, em cuja exploração alguem alguns.
pretende encontrar grande riqueza. E’ minha convicção

O SR. D. MANUEL: – Para o Sr. presidente não ha

que a proposição a de ser approvada pelo senado; mas, si aqui privilegio, não ha aqui cadetes.
o

contrario

porventura

acontecer,
de

uma

o

que

questão

resultará?
de

Tracta-se

gabinete?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estou conversando

Não, aqui com o meu collega; diga o que quizer, não lhe dirigirei

seguramente. Portanto, quer a proposição seja approvada, apartes.
quer seja reprovada pelo senado, o ministerio (assim o

O SR. D. MANUEL: – O Sr. presidente chama todos

penso e desejo) se conservará, para continuar a bem á ordem quando é preciso, sem distincção de ninguem,
servir ao paiz e ao monarcha. Eu desejava ser mais nem dos proprios Srs. ministros.
explicito, mas não posso, nem devo.

Mas, Sr. presidente, V. Ex. se ha de recordar do

Sr. Presidente, voto pelo 1º artigo; mas quanto ao que eu disse ha pouco, isto é, que o nobre senador pelo
2º vejo-me embaraçado.

Amazonas poz tão patente a obscuridade da disposição do

O SR. PRESIDENTE: – O 2º artigo não está em art. 2º, que não se póde votar por elle, sem algum exame.
discussão.

Ora, creio que em 24 horas a commissão póde dar

O SR. D. MANUEL: – Vou concluir, Sr. presidente. o seu parecer, principalmente si ella quizer o adjutorio
O nobre senador pelo Amazonas disse que, avista da muito prestimoso do nobre senador pela provincia do
obscuridade e até inexactidões que encontrára no art. 2º Amazonas.
devia a respeito delle ser ouvida uma commissão.
A respeito do 1º artigo tenho meu juizo formado, e auxilio.

O SR. FERREIRA PENNA: – Não é preciso o meu

estou firme em dar-lhe o meu voto, e por isso não preciso

O SR. D. MANUEL: – Eu disse – principalmente –

de ouvir nenhuma commissão; mas quanto ao 2º, parece- porque V. Ex. estudou bem a materia, confrontou o artigo
me judiciosa a observação do meu honrado amigo, e com os regulamentos de guerra, e está muito habilitado
entendo com elle que é conveniente, e mesmo necessario para coadjuvar a commissão, afim de que com urgencia
que seja ouvida a illustre commissão de marinha e guerra, possa interpor um parecer que dirija o senado na votação.
que talvez em 24 horas poderá apresentar o seu parecer,

Cumpre que a guarda nacional saiba quaes são as

desenvolvendo as disposições do artigo, e pondo bem penas que vão substituir o castigo de pancadas, para que
patentes as penas que devem substituir o castigo de não se diga que a illudiram.
pancadas.

O SR. SOUZA RAMOS: – A pena que ha de

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra- substituir é a de prisão, está no projecto.
se a discussão.

O SR. D. MANUEL: – Não é só a pena de prisão, V.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA (pela ordem): – Sr. Ex. não deu toda attenção ao que disse o honrado membro
presidente, como a este negocio se tem ligado grande pela provincia do Amazonas.
importancia, requeiro que a votação seja nominal.

Não tenho em vista protelar a discussão da

O SR. PRESIDENTE: – O regimento não tracta em proposição, que consagra uma lei tão justa e generosa, e
caso nenhum de votação nominal; entretanto

pela qual tenho pugnado desde que occupo uma cadeira
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O SR. D. MANUEL: – Consolidadas, é agora o

brevidade, havendo um parecer que o desenvolva, e faça termo...
desapparecer as duvidas que com tanta lucidez foram

O

SR.

expostas pelo honrado senado que hoje fallou em primeiro ...consolidadas,

VISCONDE
codificadas,

DE
mas

ALBUQUERQUE:
o

exercito

–

tem

logar. Não interpretem, portanto, mal as minhas intenções, ordenanças pelas quaes se regula: si bolirdes em um dos
nem attribuam a desejo de protelação o requerimento que pontos essenciaes para a disciplina, principalmente na
vou mandar á mesa.
Lê-se,

posição em que nos achamos, offendereis o systema de

apoia-se

e

entra

em

discussão

o nossa legislação militar.

requerimento do Sr. D. Manuel:

Quereis que a commissão substitua com urgencia

«Requeiro que o art. 2º seja remettido á commissão essas penas a que está sujeita a guarda nacional, quando
de marinha e guerra, para com urgencia interpôr o seu em corpos destacados; mas, como já disse, não vejo
parecer. – D. Manuel de Assis Mascarenhas.»
O

SR.

VISCONDE

DE

meios de substituil-as.

ALBUQUERQUE:

–

O SR. D. MANUEL: – Neste art. 2º já está a

Senhores, tenho de votar contra o requerimento que acaba substituição; é sómente desenvolver isto que está obscuro.
de ser apresentado; porque, de que serve remetter o

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não sei

senado esta proposição á commissão de guerra? Eu desenvolver cousas que minha intelligencia me diz que são
supponho que todos os membros dessa commissão contrarias á organisação e constituição do exercito.
votaram contra o 1º artigo.

Ora, Sr. presidente, que fatalidade que seja eu o

O SRS. MARQUEZ DE CAXIAS E SOUZA E defensor da chibata!
MELLO: – Apoiado.

O SR. D. MANUEL: – Da chibata não.

O SR. D. MANUEL: – Que importa isso?

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ou da

O SR. DANTAS: – Importa muito.

espada de prancha, que é a mesma cousa. Que fatalidade

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Uma das que seja eu o defensor do castigo das pancadas! Se disse
razões por que votei contra o 1º artigo, foi porque vi que aqui que o nobre senador pelo Rio de Janeiro nunca tinha
presentemente não se podem substituir essas penas. mandado applicar esses castigos á guarda nacional
(Apoiados.)

quando em destacamento: eu tambem nunca mandei....

O SR. D. MANUEL: – Gosto desses apoiados.
O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

O SR. D. MANUEL: – Mas consentiu.
–

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Nem

Senhores, tenho muita satisfação quando voto com o consenti; mas não digo que não houvessem abusos como
governo; mas acabo de votar contra o 1º artigo da ha a respeito de muitas outras cousas. Para estes abusos
resolução, apezar de ver que dois Srs. ministros, que são é que eu quizera chamar a attenção dos poderes do
Estado; tambem no exercito não é qualquer legalé que

membros da casa, votaram a favor.

póde mandar chibatar um homem (apoiados); a muitos

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Silenciosamente.
O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS abusos que deverão ser punidos, e está na acção do
governo coarctal-os.

ESTRANGEIROS: – Declarei o meu voto.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu tambem

O SR. DANTAS: – O abuso nesta parte é muito

declarei que votava a favor. Porque os senhores não perigoso.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu já

instituiram a discussão? Porque ficaram calados?
O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

– disse que não é aviltante esse castigo; o soldado acaba de

Senhores, não vejo sinão um meio de substituirmos essas ser chibatado e vai bater-se pela patria; não se póde julgar
penas; este meio é declararmos que a guarda nacional aviltado um homem que assim expõe sua vida.
nunca auxilie o exercito.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Si

O SR. D. MANUEL: – Respondo como lord
Wellington, cuja auctoridade opponho á de V. Ex.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Ha

querem este meio, estou prompto a votar por elle, porque o pouco o nobre senador pela provincia do Amazonas leu os
julgo possivel.

artigos de guerra a que se acha sujeito o nosso exercito;

Senhores, quer se legislar sobre materia que não ora, eu quizera que os nobres senadores os comparassem
póde ser legislada isoladamente; a constituição militar, a com a legislação penal militar dos Estados-Unidos, já não
organisação do exercito é um systema em que não se fallo da Inglaterra.
póde bolir por partes; é um objecto cuja reforma exige
grande estudo.
O que hei de dizer? Citei da primeira vez que fallei

O SR. DANTAS: – Lá a guarda nacional leva
pancadas?
O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

–

o como a Inglaterra practíca a este respeito; ali o Senhores, a guarda nacional não tem que fazer no exercito
parlamento dá ao governo a attribuição de tomar todas as (apoiados). Estou vendo entre nós uma similhança daquillo
medidas convenientes a respeito do exercito, e nós não que se via no Baixo Imperio.
fazemos isso.
Nós temos um systema acerca da constituição

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado.
O SR. D. MANUEL: – Mas desde quando o Sr.

militar, que são essas ordenanças, senhores; nós temos visconde vê isso?
ordenanças do exercito; não estão...
O SR. D. MANUEL: – Colligadas.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não digo
que é de agora. Estamos discutindo filigranas, e a

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...não segurança individual e de propriedade está ameaçada;
estão em um volume, não estão....
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nós não nos importamos com as instituições civis que

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Si eu

devem estar a abrigo das eventualidades militares; nós digo que os meios propostos são inexequiveis....
não nos importamos com isso, estamos querendo

O SR. D. MANUEL: – E’ outra cousa.

liberalisar o exercito!

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...si não

O SR. D. MANUEL: – Esta resolução não tem nada conheço outros, salvo o de dispensar a guarda nacional de
com o exercito.

auxiliar o exercito, o que quer o nobre senador que eu

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A faça? Como quer que vote pelo requerimento? Então
segurança individual e de propriedade é para nós cousa permitta que lhe diga que este requerimento não tem outro
muito indifferente.

fim sinão o adiamento da materia; e neste caso eu digo

O SR. D. MANUEL: – Não é.

que é melhor rejeitarmos desde já a proposição, porque,

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não é?

senhores, estas discussões são prejudiciaes á disciplina

O SR. DANTAS: – E’ do que estamos tractando.

do exercito.

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – A chibata é

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

filigrana?

O SR. D. MANUEL: – Ora, pelo amor de Deus!

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não é a

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A

chibata, são os castigos corporaes para a disciplina do ordenança não se discute aqui.
exercito.

O SR. D. MANUEL: – O que vimos ha poucos dias

O SR. DANTAS: – Ha um meio de saber si é bom é que é prejudicial ao exercito.
ou máo; é leval-a.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Como

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Saibam quereis

applicar

os

principios

philanthropicos

ao

que essa hypothese figurada de um moço bem educado regulamento do marechal de Lippe que por dá cá aquella
ser sujeito á chibata não tem applicação.

palha manda arcabuzar? O nobre senador bem sabe que

O SR. D. MANUEL: – Está enganado.

em todas essas nações, que têm querido disciplinar seus

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ por exercitos, não são as assembléas legislativas que legislam
abuso.

para esse fim: nomêa-se um general, dá-se-lhe uma
O SR. D. MANUEL: – Ou espada de prancha.

especie de dictadura, e é elle quem legisla.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Em

O SR. DANTAS: – Mas quem é que quer tocar no

qualquer desses casos é por abuso. Eu quereria que os exercito?
nobres senadores fizessem alguns ensaios.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Pois

O SR. D. MANUEL: – Não é de hoje que os ensaios então não enxertem no exercito aquillo que não póde ser
exercito (apoiados); diga-se que quando o exercito não for

começaram.
O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

– sufficiente para defender a segurança interna e externa,

Deixemo-nos disso, é melhor não bolirmos nessas será auxiliado por corpos provisorios, far-se-ha uma nova
questões.

leva para montal-o. Porque não se ha de fazer isto?

Eu quereria que o nobre senador viesse para a Porque se manda destacar a guarda nacional? Senhores,
commissão de guerra para dar a substituição que o nobre a guarda nacional tem muita gente boa; mas é pena que o
senador requer que a commissão dê com urgencia. Eu só nobre marquez de Caxias não peça a palavra para dizer o
vejo esta: que a guarda nacional não faça parte do que é a guarda nacional mesmo no Rio Grande do Sul.
exercito, com o que certamente não perderá o paiz. E’

O SR. D. MANUEL: – Foi com ella que elle se

muito mais conveniente, senhores, que no caso de achou.
necessidade se contractem homens a dinheiro e se

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Como

organisem corpos provisorios, do que mandar servir no não nos havemos de achar com ella? Mas fallo quanto á
exercito a guarda nacional. (Apoiados). Mas querer-se disciplina. Sem disciplina não sei como podem effectuar-se
supprir as necessidades com a guarda nacional, e dizer as operações militares.

que ella não tenha a mesma disciplina do exercito, não

O SR. DANTAS: – A minha opinião é que se acabe

fique sujeita ás mesmas penas, então, senhores, é melhor com a guarda nacional; é um vexame muito grande para o
não mandal-a, porque em vez de auxiliar a força publica povo.
vai perdel-a.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Si o

Já me achei em circumstancias de servir a meu paiz governo, si as camaras entendem que é necessaria a
com as milicias, que eram mais bem disciplinadas do que a medida contida neste projecto, adoptem-a; mas eu voto
guarda nacional, e o melhor recurso que tive para contra; e o que tenho de dizer na commissão é isto
continuar a servir foi mandar as milicias para as suas mesmo.
casas; porque, senhores, a indisciplina, a insubordinação é
uma cousa pestilenta e contaminosa.

Senhores, essa renuncia que os soldados fazem de
seus direitos está em harmonia com o fim a que o exercito

O senado póde pois continuar a discutir a se destina, que é servir á patria; e quem se propõe a este
proposição; não é preciso que ella ou que este art. 2º seja fim deve affrontar todos os sacrificios e todos os riscos. O
remettido á commissão de guerra; porque a commissão castigo da chibata ou da espada de prancha é uma pena
não acha substituto satisfactorio.
O SR. D. MANUEL: – Está na lei o substituto.

muito triste; mas é necessario que haja essa pena para
que o paiz prospere; aquelles que a ella se sujeitam não se

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Pois degradam; pelo contrario, elevam-se, porque fazem esse
então tractem delle.
O SR. D. MANUEL: – Perdôe-me, não é isso.

sacrificio ao bem
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geral de seu paiz. Esses homens não vão para o exercito

Senhores, a noite traz conselhos. O illustre senador

fazer fortuna nem negocio; não juram bandeira sinão sabe

qual

será

a

opinião

dos

seus

collegas

da

depois de ouvirem a leitura dos artigos de guerra, leitura commissão? Porventura o nobre senador enjeita as luzes
que não se fazem sómente nos dias de pagamento.

que lhe podem offerecer os seus collegas? Quem sabe si o

O SR. DANTAS: – Juram voluntariamente?

nobre senador, ouvindo seus collegas, mudará de opinião?

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Isso

Eu estou firme em votar pelo projecto, no entanto

pertence a V. Ex. e áquelles que se oppoem á minha póde ser que, depois de esclarecido pela commissão,
opinião relativamente aos contractos.

mude de opinião, porque não sou daquelles que dizem,
como Pilatos: Quod escripsi escripsi.

O SR. DANTAS: – E si não quizerem jurar?

Vá portanto o negocio a uma commissão: o nobre

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Podem

senador disse que havia estudado a materia a fundo, não

não jurar.

ha de gastar muito tempo em fornecer os esclarecimentos

O SR. DANTAS: – E não são soldados?

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Já disse, necessarios para votarmos; mormente, Sr. presidente,
isso pertence a V. Ex. e áquelles que não seguem a minha quando nós temos visto (cousa rara!) que, havendo nesta
casa officiaes abalisados, e tractando-se de materia que

opinião.

Suppuz, Sr. presidente, que tinha obrigação de lhes pertence, se conservam mudos e quedos.
dizer estas poucas palavras para dirigir a votação do

Voto pelo requerimento.

senado sobre o requerimento que se acha em discussão.

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, eu não fui por

O que digo é que os membros da commissão de guerra certo bem comprehendido pelo nobre senador por
votaram contra o art. 1º, e votaram contra o requerimento, Pernambuco, que impugnou o requerimento que tive a
porque entendem que não acham penas que possam honra de offerecer á consideração do senado. Eu não pedi
que a nobre commissão apresentasse uma substituição da

substituir essas que o art. 2º quer substituir.

pena de pancadas applicada aos guardas nacionaes

O SR. SOUZA E MELLO: – Apoiado.

O SR. D. MANUEL: – Não dê esse apoiado, Sr. quando chamados a serviço de corpos destacados; e não
podia pedir isso, porque aqui está o art. 2º, que diz o

Manuel Felizardo.

O SR. SOUZA E MELLO: – E’ a minha opinião. seguinte: «Em substituição de taes castigos, applicar-se-ha
nos casos de penas arbitrarias.» Senhores, ha tanta

Precisa um codigo penal novo para o exercito.

obscuridade, que não é facil saber quaes são as penas

O SR. D. MANUEL: – Para o exercito?

O SR. SOUZA E MELLO: – A guarda nacional que hão de substituir o castigo de pancadas. Refiro-me ao
que disse o honrado membro pelo Amazonas.

destacada é exercito.
O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

A commissão, affirmou o nobre senador por

–

Acceitamos as luzes do nobre senador pelo Rio Grande do Pernambuco, nada tem a offerecer que possa substituir o
Norte; talvez que S. Ex. nos revele outro meio além do castigo de pancadas; e admiro que o nobre senador pelo
unico que já indiquei.

Rio de Janeiro désse um apoiado.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Então o

O SR. D. MANUEL: – Já dei um homem por mim, o
Sr. Ferreira Penna.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Eu que

que é?
O SR. D. MANUEL: – E’ desenvolver o artigo,

tenho estudado a materia, porque a materia não é nova explical-o, e fazer desapparecer a obscuridade que nelle
para mim, desde que me sentei no parlamento, se se nota. A illustre commissão de marinha e guerra,
aventam destas idéias, não descubro outro meio sinão composta de tres professionaes, póde, em curto espaço de
esse que indiquei. Não voto por isto, porque a todo tempo tempo, offerecer um parecer que preencha o fim do
quero responder por meu voto.
O SR. DANTAS: – Então é melhor não passar o
requerimento; porque, si passar, não se votará a medida

requerimento.
(O Sr. Dantas dá um aparte.)
Então

a

commissão

não

ha

de

cumprir

a

este anno.

deliberação do senado, porque votou contra o primeiro

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não artigo? Mas, Sr. presidente, si a illustre commissão se
attribua más intenções a seus collegas: o negocio é mais limita a dizer que não acha penas que possam substituir o
difficil do que se suppõe. Em todo o caso entendo que é castigo de pancadas, de certo não é preciso que o art. 2º
muito

prejudicial

que

esta

idéas

continue

dando lhe seja remettido. Si eu tivesse requerido que a illustre

esperanças (apoiados); e por isso digo que, si acham que commissão offerecesse um parecer, como entendesse o
ella é boa, votem logo por ella; e, si não é boa, acabem nobre senador por Pernambuco, as reflexões de S. Ex.
logo com isto.

poderiam ser bem cabidas; mas porventura não poderá a

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Sr. presidente, illustre commissão dar maior desenvolvimento ao artigo,
reconheço que ha homens em cujas cabeças ajusta tornal-o mais claro e intelligivel? E será de mister para isso
tambem um barrete cardinalício como um crespo cocar, um prazo maior de 24 horas? O nobre senador pelo
mas isto é excepção da regra, e por isso é que eu tremo Amazonas tambem votou contra o art. 1º, porém de certo
quando tracto de um objecto destes.

se não recusará a coadjuvar a illustre commissão de

Eu tenho visto muitos deputados e senadores marinha e guerra, si ella, para abreviar o seu trabalho,
dizerem que isto é uma medida salutar, e o nobre senador quizer admittir o concurso prestimoso do meu honrado
por Pernambuco diz que é filigrana e oppõe-se a que o amigo.
negocio vá á commissão.

Já que o nobre senador por Pernambuco se
exprimiu tão claramente contra o requerimento, e
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teve apoiados dos seus dois collegas da commissão; estou

O SR. D. MANUEL: – Já estive nella por muitos

com vontade de que o meu requerimento não lhe seja annos; agora estou saboreando os fructos da maioria.
remettido; e, si me fôsse permittido, pediria que o fôsse ao
Sr. Ferreira Penna.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Deus o
conserve.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A’
commissão de justiça civil....

O SR. D. MANUEL: – Si eu me conservar, é bom
signal; é porque os ministros vão bem no meu modo de

O SR. D. MANUEL: – Não, porque já estou pensar, é porque não vejo no poder certas pessoas que
prevendo o que ha de vir de lá.

me fazem tremer, não por mim, porque me é indifferente

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Pois a que estejam estes ou aquelles occupando o ministerio;
camara que nomêe uma commissão especial.

mas por causa do meu paiz em geral, e particularmente de

O SR. D. MANUEL: – Si fizesse parte della o duas provincias, aquella em que nasci, e a que me
honrado membro pelo Amazonas, affirmo que talvez em 24 habilitou para ter um assento nesta casa. Tenho mostrado,
horas o parecer fôsse dado.

e hei de continuar a mostrar, que nem todos os senadores

O nobre senador por Pernambuco tem má vontade que são eleitos por provincias onde não nasceram e onde
ao projecto.

não têm familia se esquecem dellas.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não
acho bom o projecto.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Isso é
muito louvavel.

O SR. D. MANUEL: – Ha muito tempo que V. Ex.

O SR. D. MANUEL: – E’ meu dever e hei de

tem essas idéas, e isso faz-lhe muita honra, porque mostra cumpril-o emquanto tiver a honra de me sentar nesta casa.
coherencia e perseverança nas suas opiniões.

Ora,

como

minhas

provinciazinhas

(chamo

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Digo provinciazinhas em relação ás outras) vão em paz, e como
mesmo que essa não é a opinião do governo; V. Ex. lendo o resto do Imperio marcha regularmente, me conservo na
o relatorio vê isso.

maioria. E veja V. Ex. que ao ministerio passado devo a

O SR. D. MANUEL: – Ora, Sr. visconde, isso agora nomeação de dois optimos presidentes.
é demais!

O de Goyaz é pessoa de muito merito pela sua

O SR. PRESIDENTE: – E’ bom o Sr. senador não intelligencia, probidade, moralidade, amor ao trabalho,
se dirigir sinão á mesa.

imparcialidade,

e

outras

qualidades

que

o

tornam

O SR. D. MANUEL: – Pois então V. Ex. é que disse geralmente estimado e respeito naquella provincia.
que esta não é a opinião do Sr. ministro da guerra?
(O Sr. visconde de Albuquerque dá um aparte.)

O outro, o Sr. Bernardo Machado da Costa Doria, é
um Brasileiro mui distincto, e que tendo já dado sobejas

O relatorio não tem nada com a guarda nacional, é provas da sua intelligencia, probidade, moralidade e
com o recrutamento, a respeito do qual o nobre ministro rectidão nos logares de magistratura que tem exercido, na
emitte suas opiniões e deixa ver que talvez fôsse provincia do Rio Grande do Norte, soube grangear a
conveniente exemptar-se dos castigos corporaes os estima e consideração de homens honestos e imparciaes;
voluntarios, em quanto bem servirem.

embora tenha sido atrozmente calumniado por individuos

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Quem despeitados, a quem elle se não quiz curvar, assim como
servir bem não soffre esse castigo.

se não curvou a ninguem, por ser doptado de um caracter

O SR. D. MANUEL: – O Sr. ministro da guerra no independente. Não tenho tido occasião de defender esse
seu relatorio não se refere á guarda nacional; mas S. Ex. é digno Brasileiro das falsas e calumniosas accusações que
o Sr. ministro da marinha pronunciaram-se na outra se lhe fizeram na outra camara. Na discussão do
camara da maneira a mais franca e leal contra a orçamento do Imperio tomarei essa tarefa, que é facílima e
continuação

do

castigo

de

pancadas

nos

guardas muito honrosa. Oxalá o governo tivesse sempre varões tão

nacionaes chamados a serviço de corpos destacados.

distinctos como o Sr. Dr. Bernardo Machado da Costa

Creio que ambos declararam que esta era a opinião Doria, para o alto cargo de presidente da provincia!

do governo.

S. Ex. disse-nos tambem que nos occupamos com

Felizmente, Sr. presidente, eu opponho á opinião filigranas, proposição que de certo e não esperava ouvir da
do nobre senador por Pernambuco: primeiro a opinião de boca de um homem tão illustrado como o Sr. visconde de
sessenta e tantos deputados; segundo a opinião da Albuquerque.
maioria do senado, e terceiro a opinião de um dos mais

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’

distinctos generaes que tem o exercito brasileiro. Já se vê filigrana em relação á disciplina.
que não posso competir com o nobre visconde de

O SR. D. MANUEL: – Oxalá que todas as filigranas

Albuquerque, mas apresento em frente toda essa bateria, com que o corpo legislativo se occupasse fossem da
e com ella derroto generaes, brigadeiros e tenentes ordem desta. Senhores, esta questão é reconhecida por
coroneis reformados.

todos como da maior gravidade; e tanto V. Ex. mesmo

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Era reconheco isso, que nos disse: «Esta questão não póde
necessario que me convencesse.
O SR. D. MANUEL: – Apresento esta bateria.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Segue-

ficar adiada, porque tem produzido uma impressão
immensa.» Pois uma filigrana produz impressão immensa?
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Póde

se que me acho na minoria, que é onde estou habituado a produzir.
estar sempre.
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O SR. D. MANUEL: – Não é possível que uma discussão, e dá para ordem do dia da seguinte sessão:
filigrana produza esse effeito que S. Ex. antevê.
O

que

admira,

Sr.

presidente,

é

1ª e 2ª discussão da proposição da camara dos
que

em deputados, mandando continuar em vigor a actual lei do

requerimentos de pouca monta se gastassem sessões orçamento, emquanto não fôr promulgada a que deve
inteiras, entretanto que hoje, porque um membro do reger no seguinte anno financeiro; e as outras materias já
senado se levantou para sustentar sua opinião sobre designadas.
materia tão importante, se quer protelar a discussão. Não

Levanta-se a sessão ás 2 horas e tres quartos da

ha contradicção mais manifesta. Pois tendes occupado o tarde.
senado durante sessões inteiras com requerimentos
insignificantissimos...

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO.

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – E´ uma verdade.
O SR. D. MANUEL: – ....e quando um senador pede PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI
a palavra para expender sua opinião sobre materia tão

DE LACERDA.

importante, dizeis que elle quer protelar a discussão?
Brevemente veremos o que é protelar a discussão;

Summario. – Expediente. – Ordem do dia. –

brevemente teremos uma proposição da outra camara, que Prorogação do orçamento vigente. Discursos dos Srs.
ha de ser objecto de muito palavrorio, sem o menor visconde

de

Itaborahy,

visconde

de

Jequitinhonha,

interesse para o paiz. Desde já protesto que me hei de Candido Baptista, marquez de Olinda, Silveira da Motta e
conservar silencioso; e peço aos meus amigos que façam Vasconcellos.
outro tanto. A discussão será unicamente entre os
membros da opposição, e algum dos Srs. ministros, que

A´s 10 e ¾ horas da manhan o Sr. presidente abre

julgue conveniente dizer alguma cousa a respeito da a sessão, estando presentes 31 Srs. senadores.
proposição, cuja necessidade é clara e manifesta.
Não é, pois, necessario, Sr. presidente, que o 2º

Lida a acta da anterior, é approvada.
O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte

artigo da resolução seja remettido á comissão de marinha
EXPEDIENTE.

e guerra. Si V. Ex. me dissesse que elle podia ser
remettido ao Sr. Ferreira Penna, eu pediria isso. (Há um

aparte) Era muito bem empregado, que duvida! porque o

Um aviso do ministerio dos negocios do imperio,

Sr. Ferreira Penna em trabalho e assiduidade não tem remettendo
nesta casa quem o exceda.

um

dos

autographos

da

resolução

da

assembléa geral, auctorisando o governo para mandar

O SR. SOUZA E MELLO: – Ninguem diz o matricular os estudantes Pedro Nolasco Pereira Leite no 5º
contrario.

anno da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, Pedro

O SR. D. MANUEL: – Sr. presidente, já se affirmou de Calazans no 4º anno da faculdade de direito do Recife,
que a proposição não passa este anno, porque o governo e Francisco Benedicto de Souza Barbosa no 2º anno da de
e os seus amigos não querem. Ora, não ha asseveração S. Paulo, na qual resolução S. M. o Imperador consente.
mais gratuita e infundada.

Outro aviso do mesmo ministerio, remettendo cinco

Não demore a opposição a passagem de trabalhos dos autographos das resoluções da assembléa geral,
importantes que se vão discutir, e acredite que nós, não só approvando

as pensões

concedidas

ao conselheiro

não embaraçaremos a adopção da proposição, como Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond, a D.
envidaremos os nossos esforços para que seja quanto Maria Josephina Seára e seus filhos, a D. Anna Joaquina
antes lei do paiz. No meu modo de pensar, o castigo de de Mello e Albuquerque e suas filhas, a D. Balbina
pancadas na guarda nacional está acabado. O effeito Carneiro da Fontoura Menna Barreto e a José Bento
moral da votação da outra camara e do senado ha de ser Gonçalves: nas quaes resoluções S. M. o Imperador
commum.

consente.

Não se póde recuar, porque não é dado affrontar a

Fica o senado inteirado, e manda-se communicar á

opinião publica, que já muito se tem manifestado contra tal camara dos deputados.
castigo.

Compareceram no decurso da sessão mais nove

Em vista da declaração do nobre senador por Srs. senadores.
Pernambuco, apoiada pelos Srs. marquez de Caxias e
Souza e Mello, membros da commissão de marinha e

ORDEM DO DIA.

guerra, desespero de obter os esclarecimentos que desejo,
e por isso peço a V. Ex. que se digne consultar o senado si

PRORROGAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

consente que eu retire o meu requerimento.
O SR. FERREIRA PENNA: – Eu adopto o
requerimento.

E’ sem debate approvada em 1ª e passa á 2ª
discussão a resolução da camara dos deputados, que

O SR. PRESIDENTE: – Mas isso só póde ter logar manda vigorar no proximo anno financeiro de 1859 a 1860
depois de retirado.
O SR. D. MANUEL: – Pois bem, Sr. presidente, não
o retiro, votem contra elle.
O Sr. Ferreira Penna pronuncia um discurso que
publicaremos no appendice.
Dada a hora, o Sr. presidente declara adiada a

a lei do orçamento vigente.
O Sr. Visconde de Itaborahy pronuncía um discurso
que publicaremos no appendice.
São apoiadas e entram em discussão as seguintes
emendas:
1ª

O

governo

não

poderá

abrir

creditos

extraordinarios na fórma do art. 4º § 3º da lei de 9 de
setembro de 1850, sem prévia audiencia do concelho do
estado pleno.
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«2ª Do 1º de janeiro de 1859 em diante ficarão

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Querem arrolhar-se

reduzidos a 5% os direitos de exportação que foram aqui.
elevados a 7% pelo § 1º da lei do 1º de outubro de 1856.»

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...não

«3ª Os direitos de importação sobre carnes posso deixar de dirigir-lhes, como disse, me disse,
salgadas, bacalháo, peixe salgado, farinha de trigo e de algumas expressões de censura; não posso deixar de
qualquer

outra

qualidade,

ficam

reduzidos

a

5% duvidar o mesmo do respeito que o ministerio guarda para

computados pelo preço marcado na tarifa actual.»

com as nossas formas parlamentares.

«4ª Os direitos sobre baêtas e baetões ficam
reduzidos a 10% computados pelo mesmo modo.»

Sr. presidente, V. Ex., que é antigo no parlamento,
creio que não se recordará de um facto só desta natureza;

«5ª Estas alterações começarão a ter vigor do 1º de e tanto mais notavel é este facto, quanto os nobres
janeiro de 1859 em diante. – Visconde de Itaborahy.»

ministros em todas as outras discussões subiram á tribuna,

O SR. PRESIDENTE: – Si não ha mais quem peça discutiram longamente até, senhores, por sessões inteiras!
a palavra, vou consultar o senado si julga a materia Que motivo pois podia arrastar o ministerio a um
sufficientemente discutida.
O

SR.

VISCONDE

comportamento tão descommunal?
DE

JEQUITINHONHA:

–

E’ porventura, senhores, o facto de que se tracta, a

Maravilha-me, Sr. presidente, o silencio do ministerio, discussão que nos occupa, facto e discussão ordinaria?
quando se discute um objecto desta natureza. Os nobres Poder-se-ha conceber que, quando o ministerio se vê na
ministros, que se acham presentes, nem ao menos se necessidade urgente de propôr ao parlamento a adopção
dignam dizer ao senado os motivos por que entendem que de um orçamento passado, porque duvida que possa
convém restaurar o orçamento votado em 1857. Nem ao conseguir a lei do orçamento que a constituição manda
menos os nobres ministros se dignam dizer uma palavra que votemos todos os annos; póde conceber-se que este
de approvação ou reprovação relativamente ás emendas facto seja ordinario? E não hão de os ministros dizer
offerecidas pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro! Um algumas palavras, permitta-se-me o termo, de consolação
facto desta ordem, Sr. presidente, deve por sem duvida ao menos, para que fiquemos certos de que, si votamos
maravilhar o senado.

uma resolução anormal, o fazemos por motivos urgentes,

Estou persuadido de que o procedimento dos Srs. explicados pelo ministerio perante o senado?
ministros não póde ser explicado pela quadra em que

Não é necessario, Sr. presidente, que, tractando-se

discutimos a resolução vinda da camara dos Srs. da discussão de uma resolução tal, expliquem os honrados
deputados. Não, Sr. presidente, o procedimento dos ministros as razões por que querem que passemos mais
nobres ministros não póde ser explicado pela necessidade um anno, ou pelo menos 8 mezes, sem termos cuidado
em que nos achamos de votar com brevidade esta dos interesses vitaes do paiz, sem termos tomado em
resolução. E digo a razão a V Ex. Primeiramente, porque consideração suas necessidades mais urgentes, para
ainda nos restam sete ou

oito dias de sessão até o providenciarmos

da

maneira

mais

propria,

mais

encerramento ordinario; e em segundo logar, porque conducente a promover a prosperidade do paiz?
dentro das faculdades do poder executivo está a

Porventura poder-se-ha dizer que as necessidades

attribuição de prorogar a sessão actual pelo tempo que o de hoje são exactamente as necessidades que levaram o
mesmo poder executivo entender em sua sabedoria que corpo legislativo a votar o orçamento o anno passado?
isso convém ao serviço publico. Estas duas razões, Não. Novas necessidades exigiam que o parlamento,
senhores, fazem com que eu não possa de fórma alguma tomando-as em consideração, votasse meios para o
explicar o procedimento

dos nobres

actualmente se acham na casa.

ministros que governo providencial-as.
Entretanto nada disso se fez; vem uma resolução

Desejoso de não procurar saber quaes são as restaurando o orçamento passado, e os nobres ministros
convicções ou os motivos que dirigem os nobres ministros não dizem nada; os nobres ministros que querem que o
para obrarem desta fórma, por isso que não está em meus senado lhes preste confiança, nem ao menos se dão ao

habitos investigar os sentimentos particulares, os motivos trabalho de explicar, ainda que perfunctoriamente, esse
especiaes e reconditos que têm os nobres ministros ou os seu procedimento! Em que paiz acontece isto, senhores?
membros do senado para se pronunciarem por esta ou

Tenho, Sr. presidente, ouvido dizer e lido nas folhas

aquella maneira; eu, Sr. presidente, acho-me em tal estado ministeriaes alguns exemplos, já tirados de nossa casa, já
que não posso deixar de dirigir aos nobres ministros tirados de outros paizes. Mas primeiramente note o senado
algumas expressões de censura.

que os casos allegados como exemplos não são de fórma

Os nobres ministros sabem perfeitamente quanto alguma identicos, nem analogos; circumstancias muito
sou commedido na tribuna; sabem que o meu primeiro importantes distinguem um dos outros.
ponto é não molestar o ministerio, e unicamente cuidar de

O facto que lembrou uma folha, relativamente ao

sustentar minhas opiniões com a boa fé de minhas parlamento inglez, é absolutamente distincto. O ministerio
convicções. Mas em presença de um facto desta ordem, teve a coragem de dizer á camara dos communs que o
facto completamente novo, que inculca desprezo do governo pretendia dissolvel-a, porque queria appellar para
senado, que manifesta o nenhum desejo que têm os o voto da nação, mas não podia ficar sem orçamento, e
nobres ministros de explicar o seu procedimento perante o por isso exigia que aquella camara votasse os meios
senado, quando bem ou mal o fizeram perante a camara necessarios para se occorrerem ás despesas publicas e
dos Srs. deputados...

até sómente á occasião em que a nova camara se
podesse reunir. Quanto é differente este procedimento
franco e leal do governo inglez, daquelle que actualmente
o ministerio tem perante o senado?
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Mas, pergunto eu, porque em taes e taes épocas se a respeito de outros objectos por uma fórma, si não

practicaram taes e taes actos, segue-se que taes actos são identica, ao menos muito analoga.

Agora practica-se o que? O que V. Ex. está

communs, são ordinarios, não necessitam explicação, o

ministerio não deve dizer duas palavras? De fórma alguma, presenciando. Como hei de dirigir-me relativamente á
votação das emendas offerecidas á consideração do senado

senhores.

A fallar a verdade, V. Ex. ha de ter por justificado o pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro? Eu, Sr. presidente,

assombro com que tenho fallado sobre o facto que temos deve-se crêr que alguma cousa conheço de administração

publica, porque sou homem publico desde muito tempo;

presenciado.
Eu

ainda,

Sr.

presidente,

podia

entender

o poderei apreciar os argumentos e fundamentos com que o

procedimento do ministerio, si acaso estivessemos na 1ª nobre senador, a quem tenho a honra de referir-me,
discussão da resolução. Então podia-se explicar esse offereceu as emendas; poderei apreciar o alcance que ellas

procedimento, dizendo-se que o ministerio julgava que suas têm pelo que diz respeito á prosperidade do paiz; mas é
explicações poderiam ser melhor cabidas, sendo ellas dadas porventura judicioso, é prudente nesta quadra, tractando-se

na 2ª discussão para não haver demora. Mas, quando o de uma discussão tão ponderosa, dirigir-me eu sómente por
senado deixa passar a resolução sem dizer uma palavra na aquillo que conheço da administração, pelo apreciamento

1ª discussão, sem investigar os motivos por que apparece que faço dos meios que devem conduzir o paiz á sua
ella perante nós, sem fazer uma pergunta, sem fazer a prosperidade e grandeza? Não devo querer guiar-me pelas

menor censura, quando o senado se conduz com tal informações do ministerio, pelo modo por que elle aprecia
generosidade e franqueza na 1ª discussão, o ministerio estas emendas; si julga em sua sabedoria que na realidade

julga do seu dever, julga de sua dignidade deixar passar a ellas convêm e convêm muito, ou si julga que é uma
2ª discussão sem dizer nada! Toma a palavra um orador, e desvantagem formal para o paiz adoptarmos taes emendas?

Não desejará o senado ter estas informações? Não as manda

elle não responde, não explica o seu procedimento!

Senhores, o meu assombro é ainda mais justificado, dar a constituição á assembléa geral? A lei não o prescreve

tendo-se em attenção as emendas offerecidas pelo nobre ao poder executivo? Não é um dever do ministerio explicarsenador pelo Rio de Janeiro. Note o senado que estas se a este respeito? Não é de sua dignidade fazel-o?

Não envolve offensa até certo ponto da dignidade do

emendas não são de pequeno interresse, são de interesse

vital para o paiz, e jogam tambem com os dinheiros senado, apparecer uma resolução desta ordem e emendas
publicos. Entretanto o ministerio ha de consentir, ha de desta natureza, e o ministerio deixar correr á revelia do
querer, senhores, que se discutam todas essas emendas poder executivo objectos tão importantes, tão ponderosos?
sem que elle diga uma palavra, sem que elle offereça ao

O SR. CANDIDO BORGES: – Até recommendados

que o ministerio quer voltar atraz da marcha que tem

O

senado uma só consideração? Verdadeiramente poderia crer no discurso da corôa.
seguido

no

senado

em

outras

discussões!

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

Palrador Lembra bem o honrado membro; algumas das emendas

discutidor, gastador de tempo, quer agora emendar a mão; offerecidas pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro foram
quer em um objecto desta natureza ressarcir o tempo que advertidas no discurso com que a corôa abriu a sessão
roubou sem proveito publico ás discussões do senado.
Ainda nisto se manifesta a falta de tino, qualidade

predominante no ministerio actual!

actual!

Acaso não é certo que o publico clama pelo que diz

respeito á alça que tem tido o preço de todos os generos

Não é falta de capacidade, não, senhores; capacidade alimenticios? Não é certo que o parlamento não pôde tomar

têm todos os seus membros; mas essa capacidade não é este anno medida alguma que satisfaça essa importante
dirigida pelo tino; falta-lhes esta indispensavel qualidade; e necessidade? Não é certo que o nobre ministro do imperio

por isso a situação dos negocios publicos é essa que o no seu relatorio declarou que esse objecto é mui grave, que
senado, que o paiz presenceia em todos os seus pontos e a o está estudando, e que para isso S. Ex. nomeou uma
respeito de todas as questões.

commissão, e espera que essa commissão, composta de

Para comprovar esta minha asserção, lembrarei de pessoas illustradas e patriotas, dê um parecer que satisfaça

passagem que ainda a assembléa provincial do Rio de essa publica necessidade?
Si

Janeiro havia de trazer seu grão de arêa para embaraçar a

pois,

Sr.

presidente,

se

tracta

tambem

de

marcha do ministerio actual, para provar ao paiz que o augmentar ou diminuir a renda do paiz em beneficio da
ministerio actual não tem tino nem em relação aos negocios lavoura; si se tracta de modificar, Sr. presidente, a lei de 9

da provincia do Rio de Janeiro! (apoiados da opposição.) de setembro de 1850, que auctorisa o governo para abrir
Apparece naquella assembléa uma opposição, e o nobre creditos supplementares e extraordinarios, medida que

ministro do imperio declara que não está ainda convencido todos os ministerios têm considerado como eminentemente

dos fundamentos de justiça com que é feita essa opposição; governamental; si se tracta em uma das emendas de propôr
mas no entretanto põe-lhe mordaça, (rindo-se) deita-a para uma
fóra!

garantia

para

que

se

possam

abrir

creditos

extraordinarios, ha de o poder executivo pelos seus

Parece que a logica dizia o contrario! «Como não ministros no senado não dignar-se de dar uma palavra

estou convencido, continuem a discutir até que eu me ácerca desses objectos?

convença de que são ou não justificadas as vossas

Que significa este silencio, senhores? Desprezo das

censuras;» mas S. Ex disse: «Não continuem, porque quero emendas? Não é. Falta de habilidade do ministerio? Não,
convencer-me com o vosso silencio, quero convencer-me porque, como já disse, o ministerio tem fallado e discutido
com a rolha!» Esta marcha, Sr. presidente, é inaudita! E’ muito este anno e ainda continúa na camara
logica, não ha duvida, no conceito dos ministros actuaes que
têm procedido
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dos Srs. deputados. Certeza de um voto em seu ministros, porque nada dizem; remettem-se ao

favor? Tambem não, podem porventura os nobres silencio, e em consequencia disto, Sr. presidente, eu
ministros crer que o senado ha de se dirigir por um peço licença a V. Ex. e ao senado para discutir todas

aceno ministerial? Ou porque a medida é ministerial, as emendas que têm sido propostas e quaesquer
ha de se votar infallivelmente sem se convencer a outras que o sejam; não é para demorar, senhores,
consciencia dos senadores, sem que elles conheçam mas sim para convencer o senado da importancia e
as razões por que votam acerca deste ou daquelle utilidade das emendas.
objecto? Não faço esta injustiça aos Srs. ministros da

Estou tambem convencido que o senado sabe

corôa; elles sabem por experiencia que a nossa que nós temos tempo de sobejo para irem estas
consciencia é tudo; somos, é verdade, eminentemente emendas á camara dos Srs. deputados, e lá serem
governamentaes, mas primeiro que tudo queremos votadas; portanto não ha nem este inconveniente; e,
que as medidas governamentaes sejam meditadas e quando o haja, eu, assim como creio que todo o

estejam de accôrdo com as nossas convicções. Por representante da nação, responderei: «Não é culpa
isso, como nem as consciencias se dirigem, nem as minha. Eu sou obrigado a promover os interesses
convicções

se

formam

sinão

informações nacionaes; entendo que este meio é proprio para este

por

veridicas e francas prestadas pelo ministerio, estas fim, empreguei-o; si não ha meio de approval-o, não
são de urgente necessidade, quando se tracta de é culpa minha.»
obter uma votação.

Eu poderia mesmo, Sr. presidente, levar mais
Sr. presidente, eu não posso, por mais que adiante o meu raciocinio; e dizer que por esta fórma,
pretenda, atinar com o motivo que motiva o silencio si adoptassemos tão malefico systema, não se
do ministerio. Poder se-ha talvez ainda dizer que o poderia conseguir a votação de uma só das medidas
ministerio, cançado de luctar sem proveito e sem administrativas exigidas pela actualidade. Ficaria nas
gloria...

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado.

mãos do ministerio não ter orçamento, quero dizer,

ter sempre um orçamento imaginario, rejeitando
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – todas as medidas que o corpo legislativo entendesse
...desesperado, não quer mais entrar em liça, evita em sua sabedoria urgentes e necessarias para

uma contenda da qual elle tem consciencia de que promover a prosperidade do paiz; e o ministerio o
não póde por modo algum sahir-se bem...
obteria mui facilmente. Atrapalhava, entretinha as
O SR. CANDIDO BORGES: – Apoiado.
camaras com trivialidades, com discussões de

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – objectos que elle entendesse só proprias para agitar
...e conscio da necessidade de abandonar o emprego, questões no parlamento, até uma época dada; então
deixa correr á revelia uma questão de tanto principiava-se a tractar do orçamento; não havia
momento! Poder-se-ha tambem dizer, Sr. presidente, tempo para discutil-o, eis o caso da resolução que se
que, entendendo o ministerio que tudo no nosso paiz discute. E assim illudiria o ministerio completamente

se dirige pelo medo, julga que tambem as votações todas as esperanças do corpo legislativo e da nação.
do senado se dirigirão pelo mesmo modo; que a
Portanto, Sr. presidente, certo de que as
opposição será tambem dominada pelo medo! Dir- emendas são uteis, de que ha tempo para serem
se-ha

á

opposição:

«Vêde

bem,

a

medida

é discutidas, voltarem para a camara dos Srs.
governamental, e portanto é do vosso dever votar por deputados e lá serem approvadas ou rejeitadas, vou
ella sem dizer palavra; quando não, olhai para o discutir cada uma dellas, e peço a V. Ex. que m’as
futuro, quando occupardes o logar de ministros, vos mande. (O orador é satisfeito.)
achareis collocados em uma posição absolutamente
«O governo não poderá abrir creditos
falsa por este modo de proceder.»
extraordinarios na fórma do art. 4º § 3º da lei de 9 de
Este modo, porém, Sr. presidente, devem os setembro de 1850, sem prévia audiencia do concelho

nobres ministros crer que nenhum effeito produza, de estado pleno.»
uma vez que se lembrem que, si nas maiorias a
Sr. presidente, V. Ex. ha de recordar-se que
prudencia é essencial, nas opposições, á imitação por mais de uma vez tenho eu no senado feito
desses batalhões sagrados da antiguidade, a observações sobre o modo como a lei de 9 de
resignação e a coragem são as primeiras armas de setembro auctorisa o governo a decretar creditos
sua defesa. E’ posição extremamente difficil, que só extraordinarios; não me tenho opposto a que taes

poderá ser sustentada com muita coragem, com creditos sejam creados; não, circumstancias graves e
muita resignação. Portanto, si é mais por este lado imprevistas podem obrigar o governo a decretar taes
que os nobres ministros entendem levar a opposição, creditos;

o

serviço

publico,

razões

de

Estado

si é com estas razões que elles julgam justificar o seu ponderosas podem exigir do governo a creação
silencio inaudito, eu creio que os nobres ministros desses creditos, e o governo não póde achar-se

(permitta-se-me o termo) descoberto para taes meios

erram completamente o alvo.

Senhores, eu, quando vim hoje para esta casa, sem prejuizo da causa publica: não me opponho

trouxe a firme intenção de votar pela resolução sem portanto á creação dos creditos extraordinarios;
discutir,

uma

vez

que

os

nobres

ministros todavia sempre notei que o unico juiz da creação dos

acceitassem as emendas que nós offerecessemos; creditos era unicamente o proprio poder executivo
acceitando os nobres ministros essas emendas, eu que os creava.
nada tinha que dizer, deixava passar a resolução sem

Senhores, o governo póde errar, póde entender

investigar quaes os motivos por que tinhamos que é ponderoso, gravissimo e urgente aquillo que na

chegado á esta tristissima condição, sem investigar o realidade não o é: em tal caso, qual é a garantia que
que é que nos havia arrastado á necessidade tem o paiz a respeito de medidas tão importantes,

vergonhosa de termos por orçamento de 1859 – 1860 como sejam as creações de creditos extraordinarios?
o orçamento de 1858 – 1859, e passavamos a discutir Nenhuma garantia. Por outros termos: o corpo
os muitos objectos que se acham na ordem do dia.
Mas

nobres

fiquei

completamente

logrado

legislativo, que é aquelle corpo do Estado a quem

pelos pertence a decretação das despesas publicas,
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pergunto, que parte tem em tal decretação de despesas? objectos desta ordem sem uma garantia, sem se procurar
Nenhuma.

difficultar o abuso? Certamente, não.

Poder-se-ha dizer que taes creditos são trazidos á

Portanto, Sr. presidente, eu cordialmente acceito a

assembléa geral, que esta discute os motivos que teve o emenda e voto por ella.
governo para os abrir e votar, approvando-os ou

Mas dir-se-me-ha: «Votais pela emenda, mas em

rejeitando-os. Apparentemente existe uma tal ou qual que occasião? Quando se tracta de dar á pressa uma dose
garantia, mas vejamos si na realidade isto é uma garantia.

homœpathica de orçamento ao ministerio actual! Seria

Senhores, eu estou convencido, assim como o prudente, seria generoso que não viesse com essa
senado estará, que isto não é uma garantia. Depois de emenda, porque ella não é procedente nesta occasião.»
feitas as despesas, não ha remedio sinão approval-as; Sr. presidente, si esta emenda fôsse da natureza daquellas
ainda não ha exemplo no nosso paiz de não serem taes cuja utilidade não está demonstrada, e, por assim dizer,
creditos approvados!

incarnada no espirito de todos os membros do parlamento;

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Que remedio si todos elles não tivessem já a convicção profunda da sua
ha depois de feitas as despesas?
O

SR.

VISCONDE

utilidade, então poder-se-hia dizer:

DE

JEQUITINHONHA:

–

«Para que ides agitar uma discussão desta

Censura-se, diz-se que o governo não obrou bem, que natureza e nestas circumstancias?» Mas, si eu estou certo
obrou levianamente, mas é tudo a que se reduz a que todos pensam por esta fórma, si os annaes do nosso
opposição, e o credito é approvado.

parlamento nos demonstram que não ha um só membro

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Agora, nem que tenha tido assento nos conselhos da corôa ou que não
isso mesmo se faz.

tenha tido, que não pense pela mesma fórma, porque

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Que motivo não se ha de aproveitar a occasião para propôr
mais se ha de fazer? Accusar os ministros? Oh! Sr. esta emenda nesta lei do orçamento?
presidente, V. Ex. não está ouvindo aqui todos os dias

Accresce mais, Sr. presidente, que esta emenda

(aqui não, mas na camara dos Srs. deputados) os não é um enxerto que se faz na lei do orçamento. Tractaministros

da

corôa

«Accusem-nos!»

Isto

dizerem
que

como

significa,

por

escarneo: se da creação de creditos para fazer face ás despesas

senhores?

Não extraordinarias: de que tracta a lei do orçamento? De dar

significa o mesmo que dizer: «Não faço caso das vossas ao poder executivo meios para fazer face ás despesas
observações, não me merece nenhum apreço essa extraordinarias e ordinarias. Por consequencia a emenda é
faculdade que tendes de me accusar, é uma illusão identica com o fim e objecto da resolução que se discute.
perfeita, não ha de ser exercida parlamentarmente.»

Porém dir-se-me-ha ainda: «Tendes vós certeza de

Portanto, a lei da responsabilidade ha muito tempo que é que dentro do espaço que vai de hoje até maio, occorrerão
letra morta!
O SR. CANDIDO BORGES: – Apoiado.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas,

factos que obriguem e forcem o ministerio actual a lançar
mão de creditos extraordinarios?»
Senhores, primeiramente eu não tenho nas mãos o

supponhamos ainda que se accusava o ministro, qual era destino do paiz; quando votamos aqui a lei do orçamento,
o resultado? Voltava porventura o dinheiro para o não temos certeza de que taes e taes serão os
thesouro? Não, as letras do nosso paiz (rindo-se) ainda acontecimentos que forcem o ministerio a despender mais
não estão casadas com o dinheiro, portanto o dinheiro não tanto, ou menos tanto, por isso não podemos asseverar
entra mais para o thesouro!
Ora agora, si nós attendermos a uma outra

cousa alguma a este respeito.
Mas, Sr. presidente, si eu posso, como diz o vulgo,

circumstancia, ao fim verdadeiro de toda a legislação tirar os domingos pelos dias santos, si eu posso conhecer
criminal bem feita a reflectida, havemos de ver que o alguma cousa do futuro, pelo que tem acontecido no
principio da prevenção é sempre o melhor; deve-se antes passado, si devo, si tenho razão para poder desconfiar que
prevenir o crime, o abuso, do que procurar e contar com a andamos sempre em uma especie de volcão a este

punição; portanto todo o legislador prudente procura mais respeito, direi a V. Ex. que, assim como o anno passado
prevenir o abuso e o crime do que punil-os, porque a não passou pela idéa do corpo legislativo que se teria de
punição tem grandes difficuldades: a mór parte das vezes, dar dinheiro, para que a Confederação Argentina fizesse
sinão sempre, é inefficaz pelo que respeita aos effeitos do as suas despesas publicas ou arranjasse as suas finanças;
crime, e só é salutar si por ella se obtem indirectamente a assim como pela cabeça dos membros do parlamento não
prevenção.

podia passar a idéa de que o thesouro brasileiro havia de

Ora, a emenda do nobre senador pelo Rio de ser thesouro da Confederação Argentina; e no entretanto é
Janeiro não tem por fim sinão estabelecer uma garantia o que V. Ex. lê no relatorio do nobre ministro de
tornando difficultoso o abuso; o fim da emenda do nobre estrangeiros, é o que V. Ex. viu discutir-se aqui, e o que
senador não é outro sinão dar logar a uma apreciação ainda é mais maravilhoso, V. Ex. viu pretender-se justificar,
judiciosa dos motivos por que o ministerio entende que se dizendo-se, em resposta ás observações judiciosas do
deve abrir o credito extraordinario.

nobre senador por Minas Geraes, que taes creditos

Aonde está portanto o mal? E’ no nosso paiz, Sr. extraordinarios não deviam ser creados sómente para
presidente, aonde eu vejo muitas vezes os proprios despesas internas do paiz, mas tambem para despesas
ministros da corôa estatuirem em seus regulamentos externas, para soccorrer as administrações financeiras de
disposições de desconfiança, principio que não significa paizes estrangeiros; assim tambem tem razão os que
outra cousa mais do que a desconfiança para com os votam pela emenda de a julgar urgente, e exclamar – De
membros do poder executivo; neste paiz onde a politica da que é que se póde duvidar?
desconfiança tem tanto imperio, deixaremos
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O que é que este ministerio não poderá imaginar Sr. presidente, já de ha muito devêra o governo cuidar de

para abrir creditos extraordinarios, si até os creou dessa reformar esse systema para poder obter talvez maior renda
natureza?

sem produzir tanto damno á industria e ao commercio do

Não será portanto preciso estabelecer desde já paiz.
uma garantia que ponha a salvo o thesouro publico?

Havemos portanto em taes circumstancias não

Creio, Sr. presidente, que tenho tanto quanto é votar pela emenda proposta pelo nobre senador pela
possivel, ou quanto minhas forças permittem, justificado o provincia do Rio de Janeiro? Si ha, Sr. presidente, alguma
meu voto em favor da emenda que acabo de ler. (Lê a razão particular, si o ministerio tem algum motivo de receio

outra emenda.)

de diminuição de renda, ou de casos imprevistos e

Sr. presidente, pouco tenho eu que dizer para gravissimos que forcem o paiz a dispender mais dinheiro
justificar este meu voto. V. Ex. se recorda que, logo que do que aquelles que suas despesas ordinarias exigem; si o
tomei assento no senado, aproveitando-me das luzes que ministerio sabe de alguma cousa, que nol-o diga, que
ministrava o muito instructivo relatorio do então ministro da explique ao senado, que o informe; porque de outra fórma
fazenda, o Sr. visconde de Itaborahy, propuz na casa a veja o ministerio que não satisfaz de maneira alguma aos
abolição dos direitos de exportação em um projecto deveres que lhe impõe o alto encargo que occupa. Assim,
especial. Este projecto discutiu-se e passou na 1ª Sr. presidente, voto pela emenda. (Lê outra emenda.)
Sr. presidente, o senado já ouviu alguma cousa

discussão; veiu porém a lei do orçamento, eu o offereci por

emenda, e o senado approvou outra estabelecendo uma acerca da necessidade e urgencia desta emenda; eu já
especie de gradação de 2% todos os annos, para dentro disse ao senado que a corôa tinha exigido de nós medidas
de 3 annos extinguir os 7% de direitos de exportação que que obviem os graves inconvenientes, privações e damnos
pagam os nossos productos. O nobre visconde de que soffre a classe pobre, principalmente pela alça dos
Itaborahy executou a primeira diminuição, e ficaram generos alimenticios. Ainda não foi, como disse, satisfeita
esta necessidade; e, já que não podemos satisfazel-a de

reduzidos os direitos de exportação a 5%.
Mas

as

circumstancias

financeiras

do

paiz todo, por que motivo não havemos de concorrer de alguma

chamaram a attenção do ministerio de então, e propoz elle fórma para obviarmos o mal, para o attenuarmos, e ao
ao parlamento a restauração dos 2% que tinham sido mesmo tempo darmos á corôa uma prova de que não
diminuidos, limitando o prazo dessa restauração até o somos surdos ao seu clamor?
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Ao clamor do

ultimo de junho de 1859, que é o que está vigente. Temos
pois que os 2% restaurados só o serão até o ultimo de paiz.
junho de 1859, como é expresso na lei do orçamento que
agora vai ser continuada pela resolução que discutimos.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E como
Sr. presidente, as fallas do throno são peças ministeriaes,

Si se discutisse o orçamento este anno, estou permitta-se-me que eu diga tambem, não pareça que o
convencido de que o parlamento não deixaria de approvar ministerio é mais humanitario, attende mais á sorte do
uma emenda para reduzir os direitos de exportação a 5%; povo, compadece-se mais dos seus soffrimentos, esmeramas, como o ministerio não quer orçamento este anno, e se mais em soccorrel-o, do que os proprios representantes
contenta-se com o orçamento do anno passado, porque da nação; e isto, Sr. presidente, se colligirá de ler o povo
não póde embaraçar na camara dos Srs. deputados a na falla do throno a advertencia que se nos faz, e ao
alluvião de emendas alli propostas e votadas, temos que o mesmo tempo as nenhumas medidas que tomamos para
orçamento que vai ser executado em virtude desta satisfazer essa advertencia, para dar uma prova de que a
resolução, sómente restabelece os 2% até o ultimo de ouvimos, e della nos achamos absolutamente possuidos.
junho de 1859. Ora, pergunto a V. Ex., porque motivo,

Não, senhores, si o ministerio é humanitario, si quer

como disse muito bem o nobre senador pelo Rio de na realidade melhorar a sorte do povo, pelo que diz
Janeiro, porque motivo nesta lei não irá a abolição desses respeito
2% desde o 1º de Janeiro de 1859?

aos

generos

alimenticios,

o

corpo

dos

representantes da nação não tem menor dedicação nem

Senhores, nós este anno não temos somente menos patriotismo; deseja tanto como o ministerio, sinão
obrigação de supprimir os 2% que foram restaurados; mais, incidir sinão acabar os soffrimentos do povo. Por
temos tambem obrigação de diminuir algumas das isso,

esta

emenda,

Sr.

presidente,

é

de

alta

imposições publicas, porque não posso comprehender transcendencia.
que, havendo um saldo, como declarou o nobre ministro da

Senhores, cumpre notar: 1º que os generos aqui

fazenda, de vinte e tantos mil contos, estejamos ainda mencionados são todos alimenticios; e em 2º logar, que
votando os mesmos impostos para ter um saldo maior, e aqui se diz – computados pelos preços marcados na tarifa
porconsequencia, declarando ao paiz que o fim do poder actual.
executivo e da assembléa geral é o do avarento, isto é,
amuar dinheiro...

V.

Ex.,

Sr.

presidente,

tem

ouvido

graves

queixumes relativamente ás avaliações da nossa pauta;

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não sendo tem-se dito que os que a organisaram elevaram os valores
os nossos impostos os mais favoraveis.

dos generos, e porconsequencia todas as reducções que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...muito se fizeram ficaram como que inutilisadas, porque, sendo os
mais, Sr. presidente, convencido eu da exactidão do direitos pagos ad valorem, elevado este, os direitos
judicioso aparte do nobre senador pelo Rio de Janeiro, isto tambem augmentaram na mesma razão. Sr. presidente,
é, de que o systema dos nossos impostos é o mais em geral a pauta antiga tinha avaliações muito pouco
malefico que póde existir em um paiz civilisado...
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado.
O
...quando,

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

exactas; porém esse queixume não é procedente a
respeito de todos os generos contemplados na nossa
– pauta. Seja porém como fôr,
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o que é verdade é que a reducção dos direitos importa um esses objectos. Eu voto pela emenda, Sr. presidente, e por
allivio para a população.

isso permitta o senado que diga alguma cousa a esse

Accresce mais, Sr. presidente, que esses generos respeito. Não o farei tão bem como o nobre senador pelo o
têm ultimamente soffrido no mercado uma tal ou qual Rio de Janeiro; mas não é máo que cada um vá
especie de monopolio. Eu não quero designadamente declarando sua opinião, e conciliando seu voto com o de
dizer ao senado que tem havido monopolio; mas tem-se pessoas tão amestradas como o nobre senador pelo Rio
tomado taes medidas, os negociantes têm-se dirigido de de Janeiro.
tal fórma, que estes generos não se vendem nem se
compram

com

a

liberdade,

com

a

Senhores, quem é que emprega a baêta e o

concurrencia baetão? Somos nós? Nós empregamos o bello panno fino

indispensaveis para que se possa dizer que o preço é o vindo de Londres, ou porque o mandamos vir, e creia V.
natural e não ficticio, filho da ambição e da avareza Ex. que tambem sou ás vezes importador, ou porque o
daquelles que empregam grandes capitaes nessa especie mandam vir para nós: não usamos de baêta, nem de
de negocio.

baetões. Mas quem é que usa de baêta e baetões? E’ a

Têm havido convenios a respeito de quasi todos classe pobre que não tem meios para comprar panno fino,
esses generos; esses convenios obrigam os pequenos são os fazendeiros que dispendem nisso uma somma
mercadores, forçam-os a receberem a lei dos mais avultada, para vestir e cobrir seus escravos. E' portanto um
poderosos; os generos alimenticios quasi que não vão ao grande beneficio diminuirem-se os direitos sobre esse
mercado com as condições caracteristicas da verdadeira genero, porque com a diminuição desses direitos se
concurrencia. O ministerio podia fazer muito a este diminue tambem o preço para o consumidor.
respeito sem violar a liberdade do commercio, pelo

Recorde-se o senado de uma circumstancia muito

contrario protegendo-a e promovendo-a; mas o ministerio dolorosa para seu coração, mas que nem por isso deixa de
nada tem feito e as condições em que se acha esse ser menos verdadeira, recorde-se o senado da calamitosa
mercado são o resultado.

época em que grassou entre nós a febre amarella e a

O que acabo de dizer prova a necessidade absoluta cholera-morbus.

Essas

epidemias

fizeram

grandes

em que está o corpo legislativo de tomar medidas, não só estragos em nossas fazendas. A lavoura perdeu muitos
para diminuir os direitos, como tambem para obviar os braços, quando precisamos muito delles. E o que diziam
effeitos dessa falta de concurrencia.

todos os facultativos? O que aconselhavam todos os

V. Ex. recorda-se que aqui no senado offereci um practicos? «Cobri de baeta vossos escravos para evitar a
projecto sobre monopolio; esse projecto passou nesta casa devastação de vossas fazendas pela cholera-morbus e
emendado pelo Sr. senador Pimenta Bueno e por outros pela febre amarella.»
senhores; mas foi para a camara dos Srs. deputados, e

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E’ o que a

não teve mais seguimento. Eu devo crer que o projecto experiencia está demonstrando.
não era completo, que suas disposições não satisfaziam o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Por

fim que eu tinha em vista, mas o que é certo é que se não essa occasião as camisas de meia de lan que vem do
deu andamento a esta medida. Senhores, seria utilissimo Porto e de outros logares subiram a 4$ e 5$, quando não
esforçar-nos por obviar os males que se podem seguir do custavam mais de 2$ e 2$500; porque essas camisas
monopolio.

foram consideradas como as mais proprias para acautelar

Si existe monopolio, como creio até certo ponto, a os escravos contra a cholera-morbus e a febre amarella:
lei obviaria esse mal, e si não existe monopolio, a lei não unidas ao corpo facilitavam a transpiração e assim
faria mal nenhum. Temos muitas disposições no nosso evitavam essas doenças.
codigo criminal que não são applicadas, porque taes

Lembro, Sr. presidente, este facto ao senado, para

crimes não se commettem; mas seria prudente que o que tenhamos muito em vista a necessidade em que
legislador que organisou o nosso codigo criminal deixasse estamos de diminuir os direitos das baetas e baetões, e de
de estabelecer penas para esses crimes? Seria prudente todos os objectos de lan que possam servir aos escravos e

que elle seguisse a maxima dos Gregos, que não á classe pobre. E’ assim que respondo ao aparte com que
estabeleceram pena para o parricidio, porque não podiam se quiz redicularisar esta emenda do honrado membro
crer que tal crime fôsse commettido? Ou si tal maxima é pelo Rio de Janeiro.
digna de ser adoptada, poderemos nós adoptal-a a

Si recahisse a diminuição sobre brilhantes, sobre

respeito do monopolio? Certamente não. Logo a legislação sedas adamascadas e bordadas, sobre finissimas rendas,
penal sobre monopolio era de absoluta necessidade.

talvez se julgasse mais opportuno e conveniente que

Eu declaro a V. Ex. muito formalmente que, si não votassemos por ella! Eu, Sr. presidente, mais acanhado
attribuo ao monopolio toda a alça do preço dos nossos em meus desejos, inclino-me a votar antes pela diminuição
generos alimenticios, não posso deixar de attribuir-lhe uma dos direitos sobre baetas e baetões, do que pela
boa parte; porque não sei o que se possa dizer que sejam diminuição

dos

direitos

sobre

rendas

finas,

sedas

esses convenios que se estão ahi fazendo a respeito de adamascadas, e todos esses objectos de fantasia e luxo
tudo. Um capitalista forte impõe ao productor a obrigação, de que a vaidade tanto se satisfaz.
a necessidade de não vender seus generos senão
mediante taes e taes condições, taes e taes vantagens que de

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Me esqueci
mandar,

e

vou

mandar

agora

uma

emenda

elle offerece: não seria de publica utilidade tomar-se em relativamente aos direitos sobre o gado de consumo.
consideração esse objecto e legislar-se acerca delle?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Augmente-se na

Quando o nobre senador pela provincia do Rio de seda e diminua-se no preço da carne.
Janeiro offereceu á consideração do senado uma emenda

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Direi

diminuindo os direitos que pagam as baetas e os baetões, alguma cousa sobre isso. Espero, Sr. presidente, que o
ouvi um aparte, do qual colligi que no juizo do nobre ministerio acceite as emendas que acabo de mencionar,
senador que o deu a emenda era trivial, e pareceu me que
se mettia a ridiculo a emenda sobre
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offerecidas pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro.

caracter que se deve esperar de um ministerio e um

Resta-me sómente, Sr. presidente, fazer algumas ministerio que tem a força que tem o actual, que diz que
observações relativamente à época que o nobre senador não quer nem por sombra que a auctoridade desmereça
estabelece para principiarem a ter vigor as emendas que em nada, como o Sr. presidente do concelho declarou
elle offereceu; isto é, o primeiro de janeiro do anno que hontem na camara dos Srs. deputados, tractando se do
vem.

adiamento da assembléa provincial. Então a auctoridade
O meu desejo de votar por estas emendas é tal perdia toda a força.

que, si fôsse possivel, eu votaria para que começassem a

Pois, senhores, o nobre ministro do imperio não

vigorar desde já; mas, tendo em attenção o commercio, reconhece que tambem perde a força moral, uma vez que
suas relações, seus depositos, as distancias dos portos não falle ao parlamento com esta franqueza filha do dever?
exportadores e porconsequencia o prejuizo que deverão Sem duvida alguma.
soffrer, annúo inteiramente á época fixada pelo nobre
senador.

Eu não pergunto ao ministerio si tem de prorogar as
camaras, mas a ella pertence declarar-nos e dar as

Eu, Sr. presidente, teria tambem de offerecer razões. Lord Palmerston declarou á camara: «Vou
algumas emendas, desejaria que se tomasse alguma dissolver-vos; mas quero os meios para a administração.»
medida relativamente á intelligencia da lei de 11 de

A camara immediatamente disse: «Aqui tendes os

setembro de 1846, como se fez na camara dos Srs. meios.»
deputados; não por espirito de partido: creia o ministerio,

Si da parte da camara dos communs houve

creia o senado que em objectos desta natureza eu não franqueza, si houve lealdade, si houve generosidade
tenho o menor vislumbre, não sou affectado, nem tambem da parte do ministerio, houve franqueza, lealdade
levemente, de espirito de partido; quando as minhas e nobreza de sentimentos, o que prova a convicção da
opiniões coincidem com as daquelles que na camara dos dignidade propria. Entre nós é o contrario, senhores;
Srs. deputados têm feito censuras ao ministerio, é porque quando se tracta de objectos desta natureza, o ministerio
encaro os negocios pela mesma fórma por que elles cala-se! Falla um membro da opposição, os nobres
encaram; não ha nisto o menor resaibo de espirito de ministros distrahem-se com leitura de jornaes, ou de outra
qualquer cousa! Que significa isto? Não é desprezo formal

partido.

Imagine o ministerio uma medida da natureza para com aquillo que se diz na casa? E’ esta a maneira de
daquellas que eu tenho dito, isto é, capaz de promover a conciliar os espiritos, e de obter que dêm de boa vontade
prosperidade do paiz, proponha e verá si eu não voto por seu apoio ao ministerio aquelles senadores que não têm
ella. Veja o senado o ardor, o enthusiasmo com que eu razão para o fazerem?
votei pela extincção dos castigos corporaes na guarda
nacional,

porque?

Porque

estou

Quando, senhores, se procede deste modo, não se

profundamente tem de fórma alguma o direito de exigir sinão aquillo que é

convencido e o ministerio me provou que não havia absolutamente indispensavel; não se póde esperar das
nenhum inconveniente practico em se adoptar essa camaras sinão aquillo que rigorosamente o serviço publico
medida, e eu não me podia crer mais instruido do que o fórça o representante da nação a dar; não se corresponde
governo a respeito do que convém á disciplina militar. E com benevolencia procedimento tão estranho e anormal.
admirei que membros, que dão seu apoio sem limites ao

Parece-me que cada vez mais se vai justificando-a

ministerio, recusassem dar o seu voto a esta medida; opinião de que o procedimento do ministerio é filho da
admirei sómente, Sr. presidente, não censurei, porque, convicção em que elle está de que não continúa. Pois,
assim como eu quero que se me reconheça a liberdade de senhores, eu declaro normalmente por mais esta vez que
poder votar como entender, tambem reconheço nos outros terei disto grandissimo pezar...
que assim votaram essa liberdade.
Porém admirei-me, admiração esta, note bem o

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Digo,

senado, que me fez duvidar das minhas idéas: entrei em debaixo de minha palavra de honra, que terei grandissimo

mim, indaguei os motivos por que votava de outra fórma, pezar que larguem o poder, deixando o paiz no estado o
procurei saber si eu era o unico; mas, vendo-me mais ingovernavel...
sustentado, escudado pela opinião do governo que mais

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado.

do que ninguem, na minha opinião, sabe o que

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

practicamente póde ser util ou prejudicial á disciplina ...deixando o paiz e a administração a braços com
militar, fiquei contente e sem escrupulos.
Sr. presidente, a resolução não póde passar tal qual

difficuldades extraordinarias.
Sr. presidente, eu não pretendia fallar tanto, porém

está; é indispensavel que seja acompanhada de algumas talvez tenha fallado de mais. Declaro que hei de votar por
emendas; temos tempo para isso; e, quando não, o esta resolução com as emendas offerecidas pelo nobre
ministerio que se explique.

senador pelo Rio de Janeiro, e mais algumas que forem

Senhores, os jornaes ministeriaes disseram: «Lord apresentadas, si eu as julgar nos termos em que entendo
Palmerston foi á camara dos communs e disse que, tendo estas que acabo de discutir.
resolvido a corôa dissolver a camara, elle pedia que lhe

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY (pela ordem): –

dessem os meios para poder dirigir os negocios publicos Quando redigi as emendas que se acham em discussão,
até á reunião da nova camara.» Diga o ministerio: «Nós escapou-me uma que pretendia apresentar relativamente á
não queremos prorogar as camaras» ou «Nós queremos extincção do imposto sobre o gado de consumo do
prorogar as camaras até tal época; temos taes e taes municipio do Rio de Janeiro, por isso mando agora para
medidas ainda a exigir do corpo legislativo, e portanto fazer parte das outras.
apressai as vossas discussões, ou dilatei-as sómente até
tal época.»
Falle-nos o ministerio com franqueza, é este o

E’ apoiada e entra tambem em discussão a
seguinte emenda:
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«Fica egualmente extincto, do 1º de janeiro em esta adiada emquanto S. Ex. não puder comparecer. –
diante, o imposto do gado de consumo no municipio do Rio Silveira da Motta.»
de Janeiro: – Visconde de Itaborahy.»

O SR. VASCONCELLOS (Ministro da Justiça): – Sr.

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Sr. presidente, presidente, não desejo tomar tempo ao senado, mas não
não tomei a palavra para entrar na discussão desta posso deixar passar o requerimento de adiamento sem
resolução; meu fim é outro mais importante.
Desde que se manifestou em nossa praça aquillo a

algumas ligeiras observações.
Não desconheço a vantagem que resultaria para a

que, com razão ou sem ella, se denominou crise discussão de estar presente o meu collega, o Sr. ministro
commercial, tenho acompanhado todas as phases por que da fazenda, e mesmo todos os membros do ministerio;
tem passado nossa circulação monetaria, a qual, como mas V. Ex. sabe que o Sr. ministro da fazenda acha-se
todos sabem, depreciou-se desde essa manifestação, ou, occupado na outra camara, assistindo o orçamento de sua
para precisar a data, desde o mez de dezembro do anno repartição, e assim é impossivel que elle possa, sem grave
proximo passado; tenho estudado as causas a que se prejuizo

daquella

discussão,

abandonal-a

para

ser

póde attribuir esse phenomeno, que eu caracteriso de presente á da resolução que manda vigorar o orçamento
degradação do nosso meio circulante, e, em consequencia actual emquanto se não promulgar a nova lei que tem
do meu estudo a esse respeito, pretendia offerecer á exercicio de 1859 a 1860.
consideração do senado algumas medidas tendentes a

V.

Ex.

acaba

de

ouvir

proposições

bem

curar o mal, ou antes a evitar que a circulação continue no contradictorias em relação ao ministerio; isto é, V. Ex.
estado em que se acha, e chegue a ser calamitosa, como ouviu ao nobre senador pela provincia da Bahia dizer que
eu e muitos que são da minha opinião receiamos.

o ministerio era palrador, e hoje acabamos de ouvir o

Esperava para isso uma opportunidade, essa nobre senador por Goyaz dizer que o ministerio acastellaopportunidade se apresentaria naturalmente quando se se no silencio, que não quer discutir. E o nobre senador
tivesse de discutir nesta casa um projecto offerecido pelo pelo Rio de Janeiro apresentou as suas emendas, o Sr.
Sr. ministro da fazenda sobre o systema monetario, porque presidente

do

concelho

pediu-as

para

lêr,

e

então teria cabimento tudo quanto se póde dizer acerca da immediatamente o nobre senador pela Bahia tomou a
circulação monetaria.

palavra para responder ao nobre senador pelo Rio de

Mas, como esse projecto não tem sido dado para a Janeiro.
ordem do dia, e é de presumir que não se discuta nesta

E’ bom que fique consignado que o ministerio não

sessão; como é urgente que tomemos alguma medida recúa diante da discussão, mas tambem não póde acceitar
sobre esse objecto, e o meu nobre amigo o Sr. visconde o debate sobre quantas emendas se quizer ou se
de Itaborahy acaba de mandar á mesa outras medidas que pretender offerecer á esta resolução sem lhe tirar toda a
tambem julgo urgentes, assento que devo aproveitar esta efficacia: eu me explico. Si discutindo, por exemplo, o
occasião para offerecer á consideração do senado tres orçamento da repartição da justiça apparecerem emendas
artigos additivos que, em meu conceito, tendem a melhorar contando um codigo de processo ou um codigo criminal, o
a circulação monetaria.

governo,

reconhecendo

que

estas

emendas

são

Accrescentarei que não me opponho a que o importantissimas, mas não julgando opportuno que sejam
senado ou considere estas medidas como parte integrante discutidas nessa lei, póde ser accusado de não querer
da resolução que se discute, ou as separe para formarem discutir?
um projecto especial. O meu fim principal é que sejam
discutidas desde já.

As

emendas

offerecidas

hoje

pelos

nobres

senadores pelo Rio de Janeiro e do Ceará são sem duvida

Lêm-se e ficam sobre a mesa para entrarem em de muito alcance, de alta importancia; mas, si a estas
discussão na occasião competente os seguintes artigos emendas se aggregarem outras, como pretende o nobre
additivos do Sr. Baptista de Oliveira:

senador por Goyaz, que até quer discutir verba por verba,

«1º A cunhagem da moeda de prata do valor ministerio por ministerio, qual será então a vantagem da

nominal de 2$ cessará de ora em diante.

resolução? Teremos uma discussão completa da lei do

«E’ concedido ao governo um credito de mil contos orçamento, e nesse caso vê V. Ex. que fica sem resultado
para substituir a actual moeda de cobre, por outra de novo a medida que se discute.
cunho, sendo esta fabricada de cobre puro com os valores

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E, si a outra não

de 50, 20 e 10 rs., e não excedendo a sua senhoriagem de passar, esta resolução não fica sendo lei do orçamento?
25%.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Dizem os nobres
«2º O art. 2º da lei de 11 de setembro de 1846 não senadores que é urgente que se discutam e adoptem

se acha em vigor.

essas emendas, porque esta resolução tem de ser lei

«3º A faculdade concedida pelo governo aos permanente no anno financeiro de 1859 – 1860. O nobre
bancos novamente creados nesta capital e nos pontos do presidente do concelho já expôz ao senado que não ha
Imperio onde existem caixas filiaes do banco do Brasil, de motivo algum para se esperar que a nova lei do orçamento
emittirem notas promissorias pagaveis ao portador, fica não seja promulgada até fins de maio ou de junho.
suspensa até que uma lei especial prescreva as condições

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é conjectura.

de existencia dos bancos de circulação. – Baptista de

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Vê V. Ex. que,

Oliveira.»

continuando a 2ª discussão do orçamento na parte relativa

Os Srs. Marquez de Olinda e Silveira da Motta ao ministerio da fazenda, é muito provavel que a camara
pronunciam discursos que publicaremos no appendice.

dos Srs. deputados se apresse a mandar para o senado a

E’ apoiado e entra em discussão o seguinte lei do orçamento ainda este anno. Si as tentativas do
requerimento do Sr. Silveira da Motta:
«Requeiro que seja convidado o Sr. ministro da
fazenda para assistir á discussão da resolução, ficando

ministerio falharem; si essa lei não
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puder passar este anno, póde passar, como acabei de eram palradores, atrapalhadores e tinham tomado muito
expôr, no principio de maio e algumas das emendas que tempo ao senado; entretando que o nobre senador pela
se acham sobre a mesa, e entre ellas ha providencias que provincia de Goyaz tinha asseverado que os nobres
o governo não póde por si só tomar, e que são de ministros acastellam-se no silencio. Senhores, não ha
interesse publico; mas ellas vêm embaraçar o andamento contradicção alguma entre o que eu disse e o que disse o
regular da resolução; e tanto o nobre senador pelo Ceará nobre senador pela provincia de Goyaz; ambas as
reconhece isto, que declarou que não fazia questão de proposições são exactas; e o nobre ministro se convencerá
incluirem-se na resolução suas emendas; motivo pelo qual disso, si tiver a bondade de referil-as a objectos diversos.
sem duvida o nobre presidente do concelho não tomou em Eu me explico, Sr. presidente.
consideração essas emendas; não foi por falta de attenção

Os nobres ministros são palradores, têm tomado

ao nobre senador, não foi porque considerasse de muito tempo ao senado, têm discutido extensamente
pequena importancia essas emendas que o nobre certos objectos, e a respeito de outros têm guardado
presidente do concelho deixou de fallar nellas.

inviolavel segredo. Note bem o senado que eu digo –

A resolução é uma medida de prevenção; não é um inviolavel segredo – podendo dizer – sepulchral silencio. –
recurso novo, não é um invento do actual ministerio: em Os nobres ministros não têm querido revelar suas
1843, 46, 47 e 1850 os ministerios, que tinham sem duvida intenções relativamente a taes e taes objectos. Assim, já
no seu seio muitas illustrações do paiz, usaram deste vê o senado explicado o que o nobre ministro achou que
mesmo meio de cautela para evitarem que o paiz ficasse era uma contradicção.
sem lei de orçamento.

Acaso quererá o nobre ministro da justiça que eu

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – As circumstancias lhe dê exemplos do que acabo de dizer? Pelo que respeita
eram diversas.

ao primeiro caso, Sr. presidente, posso referir-me aos

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O nobre senador longos discursos proferidos pelo nobre ministro da fazenda
cujo tom dogmatico...

e pelo nobre ministro da justiça, um relativamente a

(O Sr. Silveira do Motta dá um aparte.)

questões financeiras e outro relativamente ao immortal

Deixarei isso e me referirei ao azedume com que o projecto de reforma judiciaria. Tanto a respeito deste
nobre senador acabou de fallar; disse que aqui na casa projecto, como a respeito das questões financeiras, ambos
não havia ministros, não havia quem explicasse cousa os Srs. ministros fallaram largamente, repetiram, tornaram
alguma! Ora, quando os ministros não se têm negado a a repetir os mesmos argumentos, as mesmas proposições;
prestar todos os esclarecimentos que o nobre senador e pareciam incançaveis na repetição das razões com que
seus collegas têm pedido, não sei si é muito delicado tinham o intuito de fortificar as suas opiniões. Mas vamos
dizer-se-nos

em

face

que

não

ha

quem

preste ao outro caso.

esclarecimentos!

O nobre ministro da justiça explicou o silencio do

Mas eu não quero misturar neste debate cousas ministerio por uma fórma que não se deu na casa,
que o possam azedar.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ melhor mesmo.

certamente porque já estava olvidado do que se passou. A
resolução foi posta a votos em 1ª discussão sem que

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não pense o ninguem dissesse uma palavra; declarou V. Ex. que a
nobre senador que eu tenho receio da discussão em resolução estava em 2ª discussão, e ninguem pediu a
qualquer terreno.

palavra por alguns minutos, até que o nobre senador pela

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Deve ter receio de provincia do Rio de Janeiro a pediu....
azedar a discussão, principalmente sendo ministro.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Quando já

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Sr. presidente, se ia votar.
avista das considerações que tenho feito, entendo que o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Já se ia

adiamento não deve passar. O nobre ministro da fazenda votar, quando o nobre senador pediu a palavra, fez as
está distrahido na outra camara com a discussão do observações que o senado ouviu com muito prazer, e

orçamento de sua repartição; o nobre senador póde pedir terminou o seu discurso offerecendo as emendas que se
os esclarecimentos que lhe parecerem convenientes; e, si acham sobre a mesa. Declarou então V. Ex. que estava
não fôr satisfeito, então póde allegar a necessidade de em discussão a resolução junctamente com as emendas:
demorar a discussão da resolução.

esteve-se outra vez quasi a votar...

Mas me parece que o senado não deve impedir

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado.

com o seu voto que a resolução passe como medida de

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...tinha

prevenção, de que, como disse, têm lançado mão muitos já V. Ex. declarado que, não havendo quem pedisse a
ministerios em circumstancias identicas.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Identicas, não.

palavra, poria a votos a resolução, quando eu, que tinha
trazido a intenção de votar unicamente dirigindo-me pelas

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Voto contra o informações offerecidas ao senado pelos Srs. ministros da
adiamento.

corôa, levantei-me e disse o que o senado ouviu. Assim,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu não Sr. presidente, não posso entender de maneira alguma
tencionava mais tomar parte neste debate, mas o nobre que os nobres ministros não pediram a palavra porque
ministro me chamou a elle. S. Ex., referindo-se a mim, estavam esperando este ou aquelle facto; a intenção dos
disse que eu tinha proferido uma proposição que era nobres ministros manifestou-se formalmente para a não
diametralmente opposta á outra proferida pelo nobre discussão; SS. Exs. não tinham intenção de tomar parte
senador pela provincia de Goyaz. O nobre ministro notou nella.
ter eu dito que os nobres ministros

Nem era possivel, Sr. presidente, que eu pedisse a
palavra para declarar que votava por todas as
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emendas propostas pelo nobre senador pelo Rio de depois dos quatro mezes a resolução que se discuta

Janeiro, si visse que os nobres ministros queriam fallar. ha de estar em vigor. Como é pois que o nobre
Tambem SS. EEx. não podiam esperar que eu me ministro da justiça nos disse hoje, tendo já dito
oppuzesse a essas emendas, porque sabem que sou da
mesma opinião do nobre senador pelo Rio de Janeiro. E
não tendo elles dito nada, lembra-se o senado que

tambem o nobre ministro do imperio, que no fim de
maio, o mais tardar, a lei do orçamento estará
votada?

Agora
argumentemos
ainda
mais
comecei o meu discurso admirando-me de que emendas comprobatoriamente. Sr. presidente, supponhamos
tão importantes não merecessem a menor attenção da que na realidade a lei do orçamento passe, que no

parte dos nobres ministros que estavam na casa. Portanto, fim de maio está ella votada; que mal fazem estas
devo concluir do que acabo de dizer, e o senado disposições nessa resolução? Que mal faz que do
egualmente, que a intenção do ministerio era não dizer principio de janeiro por diante estejam em vigor as
disposições concebidas nas emendas offerecidas á
cousa alguma nesta discussão.
consideração do senado pelo nobre senador pelo Rio
E, senhores, para que duvidas? Não fômos hontem
de Janeiro?
prevenidos por um dos membros do senado, que me
Mas eu não prossigo mais nisto, Sr. presidente,
parece ser chefe da maioria, de que nem elle nem nenhum porque estamos tractando do adiamento. Fallei desta
do seus amigos havia de fallar sobre esta resolução? Não fôrma unicamente para fazer ver ao senado que foi

fallarei, disse elle formalmente, e não o tem cumprido injustissima a censura feita pelo nobre ministro da
hoje? Disse elle já alguma cousa, pediu a palavra, oppoz- justiça, quando julgou ver contradicção entre o que
se ás emendas? Acaso são ellas de accôrdo com suas
opiniões? Não. Essa declaração do nobre senador a quem
me refiro não manifesta expressamente qual era a

eu disse e o que disse o nobre senador pela provincia
de Goyaz.

Agora vamos ao requerimento.

Sr. presidente, tenho de offerecer uma emenda
intenção do ministerio hoje? Não explica completamente o ao requerimento que se discute, e vou dar as razões.
seu procedimento? Sem duvida alguma.
O requerimento é para que o nobre ministro da
Disse nos o nobre ministro da justiça que não se fazenda assista á discussão desta resolução; eu
tinha tomado em consideração as emendas apresentadas entendo que é desnecessario convidarmos para esse
pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro, porque este nobre fim a S. Ex., que é membro desta casa, sabe dos
senador declarara que não teria duvida de as offerecer na
discussão do orçamento, e porque a lei do orçamento

trabalhos que se discutem, sabe desta resolução, e

por consequencia póde vir quando quizer; si não

comparece, e porque não quer, perdoe-me o nobre
havia de ser sem duvida alguma votada até fins de maio. senador pela provincia de Goyaz.
Creio que o nobre ministro não leu os debates da camara
Por este lado estou convencido que o
dos Srs. deputados; porque, si os lesse, creio que não adiamento não póde passar, isto é, não póde passar e

asseverava similhante cousa, além de que é isso não passará a respeito do Sr. ministro da fazenda e
expressamente contrario ao que acaba de dizer o nobre dos outros Srs. ministros que têm assento no senado,
ministro do imperio.
Recorde-se o senado do seguinte facto. Na camara
dos Srs. deputados offereceu-se uma emenda de redacção
á resolução que se discute; essa emenda tinha por fim dar

porque não é preciso convidal-os, além da razão que
o nobre senador pela provincia de Minas Geraes e

ministro da justiça lembrou, mas que não póde ter
toda a procedencia que S. Ex. lhe deu.

S. Ex. disse que o nobre ministro da fazenda
vigor á resolução até quatro mezes depois de terminar a lei está occupado na camara dos Srs. deputados com a
do orçamento vigente; mas a maioria da camara oppôz-se, discussão da lei do orçamento, mas S. Ex. esqueceu
os nobres ministros oppuzeram-se, e essa emenda cahiu; se de que a discussão dessa lei não começa alli sinão

porque, senhores? E’ porque o ministerio entende que em depois do meio-dia, e os nossos trabalhos começam
ás10 1/2 horas o mais tardar. Hoje, por exemplo,
maio a lei do orçamento estará votada? Si em maio a lei
quando principiou a fallar o nobre senador pelo Rio
está votada, tem o governo mais quatro mezes, e isto era
de Janeiro eram 11 horas. Portanto, si as discussões
mais que sufficiente para chegar ella a todas as provincias. aqui começam ás 10 1/2 horas e depende da maioria

Porém, senhores, a idéa do ministerio é que tal lei começarem mais cedo, compareça ella na casa, que é

do orçamento não se votará; o ministerio não quer lei do de crer que os trabalhos comecem ás 10 horas ou 10
orçamento, o ministerio está convencido de que a lei do e um quarto, porque nós nunca faltamos; si as
orçamento para o exercicio de 1859 – 1860 é esta
resolução; porque a não ser assim, o ministerio havia de
acceitar

essa

emenda,

emenda

de

redacção

discussões, digo, começam a essa hora, S. Ex. o Sr.

ministro da fazenda póde muito bem assistir a ellas
até o meio-dia.

Quero porém votar pelo requerimento no que
completamente, e que lhe dava ensanchas sufficientes diz respeito aos membros do ministerio que não têm
para que não se achasse tolhido em suas faculdades assento na casa, principalmente quando os dois

administrativas depois do mez de junho; ou então devo ministros que não têm assento na casa resumem-se
crer que o ministerio rejeitou essa emenda unicamente por hoje em uma só pessoa. Convidando-se portanto o

ministro
da
marinha,
teremos
aqui
capricho, por acinte, porque partia da opposição; isto é, o nobre
representados nesta discussão os ministerios da
ministerio quiz provar ao paiz que a maioria da camara dos
guerra e marinha.
Srs. deputados não vota por cousa alguma que não seja
Ora, S. Ex. não é tão necessario lá como aqui;
absolutamente do ministerio actual, e que tudo quanto a porque lá se está discutindo um orçamento que ha de
opposição offerece á consideração do ministerio deve ser ser ainda discutindo para o anno, ou em sessão
rejeitado.
extraordinaria, si o governo a convocar, ou em sessão
Ora, não posso crer, Sr. presidente, em um ordinaria no mez de maio; assim o nobre ministro
similhante facto; devo antes crer que o ministerio rejeitou a
emenda pela convicção de que ainda

250

Sessão de 27 de Agosto

da marinha e interino da guerra póde muito bem immediatamente, e então não digo mais que os
comparecer aqui.

nobres ministros fallaram demasiadamente, nem que

Accresce outra razão, senhores, e vem a ser demoraram as discussões do senado, nem que

que actualmente na camara dos Srs. deputados não roubaram o tempo.
se discute o orçamento da marinha nem o da guerra,

Assim, si V. Ex. dá licença, vou mandar á mesa

estão votados, e portanto o nobre ministro da

Lê-se, apoia-se e entra em

discute-se o orçamento da fazenda; os outros já um additamento no sentido em que acabei de fallar.
marinha e interino da guerra póde muito bem vir seguinte additamento:
assistir á discussão desta resolução, que é uma
miniatura de todos os seis orçamentos.

discussão o

«Que seja convidado o Sr. ministro da marinha

e interino da guerra para assistir á discussão da

Portanto, eu, que estou convencido de que o resolução que manda pôr em vigor para o exercicio

ministerio quer agora a discussão da resolução sem de 1859 – 60 o orçamento actual. – Visconde de
delonga, mas que não se peçam, como disse o nobre Jequitinhonha.»
ministro da justiça, as informações precisas, para que

O SR. PRESIDENTE: – Si não ha mais quem

a lei seja esclarecidamente votada, dando todo o peça a palavra...
valor como devo á opinião do nobre ministro da

justiça, não posso todavia deixar de offerecer uma

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Peço eu.
Dada a hora, o Sr. presidente declara adiada a

emenda ao requerimento do nobre senador pela discussão, e dá para ordem do dia da seguinte sessão

Excluído: ,

provincia de Goyaz, afim de que se convide para a mesma já designada.
assistir amanhan á esta discussão o nobre ministro
da marinha e interino da guerra. Os outros senhores

ministros são todos senadores; podem comparecer
sem serem convidados.

Sr. presidente, examinando-me a mim proprio,

(não se espante O senado do que vou dizer) não sei o
que sou, si sou ministerial, si da opposição, ou si
uma e outra cousa; porque na realidade, quando

Levanta-se a sessão ás 2 3/4 horas da tarde.
ACTA DE 26 DE AGOSTO.

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI
DE LACERDA.
A’s 11 horas da manhan, feita a chamada,

encaro os negocios publicos, não tenho outro acharam-se presentes 24 Srs. senadores, faltando
pensamento sinão a prosperidade do meu paiz, e com causa os Srs. Souza Franco, Paula Pessoa,
votar de accôrdo com a minha consciencia. Todas as Miranda, Wanderley, marquez de Itanhaem e visconde

vezes que as proposições ministeriaes estão de de Maranguape; e sem ella, os Srs. Ferraz, Cunha
accôrdo com a minha consciencia, voto por ellas. VasconcelIos, barão de Antonina, barão da Boa-Vista,
Tenho dado nesta sessão muitos exemplos disso, e barão de Muritiba, barão do Pontal, barão de
creio que nenhum dos membros da opposição tem Suassuna, Baptista de Oliveira, Candido Borges, Paula

deixado de dar provas nesse mesmo sentido; todos Albuquerque, Mendes dos Santos, Sinimbú, Pimenta
nós votamos aqui na casa sem espirito de protelação Bueno, Silveira da Motta, Souza Ramos, Fernandes
e com intenção de fortificar o governo, de dar-lhe os Torres, Fonseca, Nabuco, Souza e Mello, marquez de
meios de poder fazer marchar com utilidade publica a Abrantes, marquez de Caxias, visconde de Itaborahy
e visconde de Uruguay.
administração nacional.

Excluído: ;
Excluído: ;

O Sr. presidente declarou que não podia haver
Sr. presidente, fallei em protelação, e o nobre
ministro podia escandalisar-se de me ver proferir sessão por falta de numero para formar casa, e
esta palavra, quando tantas vezes S. Ex. tem ouvido a convidou os Srs. senadores presentes para
opposição

ser

taxada

de

atrapalhadora,

de trabalharem nas commissões.

proteladora e de acintosa por membros da maioria

unidos em sentimentos com os Srs. ministros da
corôa. Elles só é que têm o direito de avaliar os
nossos trabalhos, e nós não temos direito algum de
avaliar os trabalhos dos nobres ministros! Acaso não
somos eguaes nesta casa?

SESSÃO DE 27 DE AGOSTO.
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI
DE LACERDA.

Summario. – Expediente. – Ordem do dia. –
O nobre ministro da justiça teria direito de Prorogação da lei do orçamento vigente. Discurso

Excluído: l

fazer essa reclamação, si por alguma fórma, acto ou do Sr. Silveira da Motta sobre o adiamento.
Rejeição deste. Discursos dos Srs. Fonseca e Sousa
palavra tivesse censurado esse procedimento de
Ramos. Votação. Requerimento de urgencia.
alguns membros da maioria; si tivese dito que nós Discurso do Sr. Silveira da Motta.
não mereciamos taes epithelos, que a opposição não
A’s 10 horas e 3/4 da manhan o Sr. presidente
era atrapalhadora, acintosa: si nos tivessem feito esta abre a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.
defesa, por que motivo não haviamos nós de fazer
Lidas as actas de 25 e 26 do corrente, são
egual defesa ao ministerio? Então o nobre ministro ha approvadas.
de concordar comigo, (sei que concorda no fundo de

sua alma) ha de concordar comigo em que só em tal
caso teria razão para reclamar contra os epithetos

O SR. 1º Secretario dá conta do seguinte
EXPEDIENTE.

que dei aos Srs. ministros.

Um officio do 1º secretario da camara dos
Mas, apezar de não ter nunca obtido, nem eu,
nem um só dos membros da minoria, essa defesa da deputados, participando que a mesma camara
parte do nobre ministro da justiça, quero dar ao adoptou e dirigiu á sencção imperial a resolução do

ministerio uma prova de minha condescendencia e senado que approva a tabella dos vencimentos dos
docilidade. V. Ex. faça-me o obsequio e a honra de magistrados e empregados do concelho supremo
convidar o nobre ministro da justiça para que declare militar e de justiça. – Fica o senado inteirado.
si achou inconvenientes os termos de que me servi; si
S. Ex. declarar que sim, eu os retirarei

Excluído: ô
Excluído: .

Excluído: havíamos
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Declaro que tenho de votar pelas emendas que o
nobre senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. visconde de

A assembléa geral resolve:

Itaborahy, offereceu á consideração do senado. Eu as

«Art. 1º O subsidio dos vinhos, arrecadados na julgo urgentissimas; são as primeiras providencias que
alfandega da côrte em beneficio do hospital geral da Santa apparecem nesta sessão a bem da lavoura acabrunhada,
Casa de Misericordia do Rio de Janeiro, será de ora em e

estorcendo-se

na

falta

de

meios

de

existencia

diante cobrado na razão de 10 réis por cada medida de (apoiados); são as primeiras providencias que apparecem
vinho e mais bebidas espirituosas que forem na mesma este anno, attendendo á fome que lavra em nosso paiz, e
que parece ser precursora de um cataclysma.

alfandega despachadas para consumo.»

Tendo pois de votar por essas emendas, vou dar as

«Art. 2º Fica auctorisada a mesa da referida Santa

Casa para dispôr de 200 apolices da divida publica que razões por que as julgo muito urgentes, e fazer vêr que é
actualmente possue, afim de solver a parte mais onerosa muito compativel, muito facil que ellas passem com esta
da sua divida passiva, sendo obrigada a substituil-as por resolução, uma vez que o governo queira (apoiados); e, si
outras tantas, applicando á essa acquisição de 4% do valor não passarem, saiba o paiz que a culpa será toda do
nominal das mesmas apolices, e mais as sobras da sua governo (apoiados.) Antes, porém, que entre nesta
demonstração, permitta V. Ex. que eu defina minha

receita que puder realizar.»

«Art. 3º Serão extrahidas nesta côrte 4 loterias posição no senado. Sempre gostei de ser bem conhecido,
annualmente, livres do imposto de 8%, por espaço de dez para que não haja duvida nenhuma acerca da singeleza,
annos, e o seu producto será entregue ao thesoureiro da franqueza e lealdade de minhas opiniões; quero que minha
mesma Santa Casa para ser exclusivamente applicado á linha de conducta aqui seja conhecida tal qual é.
Senhores, tendo eu votado contra o projecto de

continuação das obras do hospital geral de Misericordia.»

«Art. 4º Ficam revogadas as disposições em reforma

judiciaria

de

1854,

projecto

mutilado

e

desconhecido pelo seu proprio illustrado auctor, que lhe

contrario.»

«Paço da camara dos deputados, em 26 de agosto negou

a

paternidade

votando

contra

elle,

e

que

de 1858. – Visconde de Baependy, presidente. – Francisco infelizmente o actual Sr. ministro da justiça fez passar em

Xavier Paes Barreto, 1º secretario. – Antonio Pereira Pinto, 1ª discussão, tão sómente para evitar que o seu projecto
2º dito.»

tivesse mais larga discussão e pudesse ser emendado na

Vai a imprimir, não estando já impressa.

camara dos Srs. deputados; tendo eu votado, digo, contra

O Sr. 2º Secretario faz a leitura do decreto da aquelle projecto, e declarado agora que voto a favor das
assembléa geral que fixa as forças de terra para o anno emendas do nobre senador pelo Rio de Janeiro, talvez que
financeiro de 1859-1860, e que vai subir á sancção alguem acredite, ou será certo que o meu procedimento
imperial.

tanto em um como em outro caso será considerado como

Compareceram no decurso da sessão mais 7 Srs. filho de algum compromisso. (Não apoiados)
Declaro ao senado que o meu modo de proceder

senadores.

em toda e qualquer occasião nasce de mim mesmo, nasce
de minha consciencia, nasce de minha razão, tosca e

ORDEM DO DIA.

acanhada como ella é.
Si no senado brasileiro ha opposição, estou que ella

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE.

se dirige a reprovar, a censurar aquelles actos do governo
Continúa

a

discussão,

adiada

na

sessão que

ella

entende

serem

menos

legaes,

menos

antecedente, do requerimento do Sr. Silveira da Motta, e convenientes ao paiz. Neste sentido sou opposicionista,
additamento do Sr. visconde de Jequitinhonha, propondo o guiando-me sempre pela minha razão, tal qual Deus m'a
adiamento da discussão da proposição da camara dos deu.
deputados que manda continuar em vigor a actual lei do

A mesma justiça faço á maioria: quando ella

orçamento, emquanto não fôr promulgada a que deve approva e defende os actos do ministerio, é porque
reger no seguinte anno financeiro, até que sejam entende que taes actos são legaes e consentaneos ao
convidados e compareçam os Srs. ministros da fazenda e bem do paiz. Neste sentido sou ministerial.
da marinha e interino da guerra.

Nós os representantes da nação, Sr. presidente, V.

O Sr. Silveira da Motta pronuncia um discurso que Ex. sabe melhor do que eu, somos responsaveis por
publicaremos no appendice.

commissão e por omissão: pelo mal que fazemos e pelo

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra- bem que deixamos de fazer. A idéa que não parece
se a discussão e rejeita-se tanto o requerimento como o suggerida sinão pelo genio do mal, como succede em
additamento.
Continúa a 2ª discussão da proposição.

alguns parlamentos estrangeiros (não fallo do nosso), de
se sentarem uns na direita e outros na esquerda,

O SR. FONSECA: – Sr. presidente, só a força do declarando-se aquelles sempre a favor, e estes sempre
dever é que póde trazer-me á tribuna; não é este um logar contra os governos, me parece intoleravel, escandalosa.
onde eu esteja ou possa estar a meu commodo; aquelles Taes

representantes

se

transformam

assim,

de

sós, que têm consciencia de seus talentos, facilidade de representantes da nação, em representantes de partidos,
dicção e habito da tribuna, é que pódem estar a seu ou antes de facções.
commodo, e com perfeita tranquillidade neste logar. Já vê

Os primeiros votam sempre com os governos, como

V. Ex. que hei de ser breve, que só direi aquillo cuja si elles sempre tivessem razão; e os segundos sempre
necessidade de dizer ou sinto, e não posso declinar.

contra, como si nunca a tivessem. Mas o senado melhor
sabe que os melhores governos erram e se enganam
algumas vezes; e os peiores ás vezes certam: seguil-os
em tudo é, no meu fraco conceito,
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Essas causas podem ser geraes, e podem ser

uma immoralidade; contrarial-os em tudo é outra.

Os juizos dos homens, Sr. presidente, são especiaes ao Brasil. Ha uma época (li isto em algum

varios. Póde o governo ter razão e parecer-nos o livro) ha uma época em que os generos alimenticios
contrario; e póde não ter razão, e parecer-nos que a naturalmente encarecem em cada uma das nações; e

tem; e deveremos nós votar segundo a nossa essa época é aquella em que os Estados que
consciencia:

ou

segundo

a

consciencia

alheia? originariamente são agricolas, como que deixam de o

Diremos que é branco o que vemos que é preto, ser, ou distrahem grande numero de braços para

porque outrem diz que é branco? renunciaremos ao outras industrias, e mesmo para a cultura exclusiva
testemunho dos nossos olhos, para vermos por olhos dos generos chamados commerciaes, como são entre
estranhos, ou combateremos a justiça e a verdade, nós o café, o assucar, o algodão, etc.; isto é, com o

por nos vir de um campo que não é nosso, ou por augmento da população e civilisação cream se novas

necessidades e uma grande porção de braços se

sahir das fileiras em que nos não alistamos?
Como

é

que

os

desses distrahem da cultura dos generos alimenticios; e

representantes

parlamentos estrangeiros conciliam esse seu estranho como todos comem, vem a haver desproporção entre

modo de proceder com o juramento que previamente as boccas que consomem estes generos e os braços
prestam, acto solemne, em que o homem invoca o que os produzem, ou, em linguagem technica ou da

nome de Deus para assegurar que suas palavras e sciencia, vem a haver desproporção entre o consumo
actos

estarão

sempre

em

harmonia

com

os desses generos e o seu producto.

O Brasil está nesta época. Se diz que elle é um

sentimentos de seu coração!

Felizmente, Sr. presidente, nada disso se dá paiz agricola; mas todo o senado sabe melhor do que

entre nós, e até actualmente nem partidos politicos eu que nestes ultimos tempos muitissimos braços
têm-se distrahido da cultura dos generos alimenticios

temos.

O

SR.

VISCONDE

DE

ITABORAHY:

– para outros fins, v. g, para a cultura dos generos

commerciaes que fazem mais conta aos fazendeiros,

Apoiado.

O SR. FONSECA: – Não ha hoje uma só como o café e o assucar; para a construcção das

pessoa, segundo penso, que conteste este facto – que estradas, o que agora muito deve recrescer depois
os

nossos

confundidos.

antigos

partidos

politicos

estão que se começou a construcção das estradas de ferro;
em summa, para todas as artes mecanicas e liberaes

No tempo em que elles estavam em actividade affluem muitas pessoas, affluem muitos braços, que

eu sempre esposei invariavelmente os principios de todos

são

consumidores;

e

assim

evidente

e

um delles; a esses principios conservo ainda o maior prodigiosamente se augmenta cada dia o numero dos
a ferro, mas não os vejo actualmente contrariados. consumidores dos generos alimenticios, ao mesmo

Nesse tempo mesmo nunca eu pude seguir o meu tempo que se diminue o numero dos braços que se
partido em todos os seus passos, porque para mim é applicam a produzir esses generos. Note-se que para
um axioma que, por maior, mais santo e justo que maior aggravação do mal esta época no Brasil

seja o fim a que se dirige um partido, sempre em um coincidiu com a extincção do trafico de escravos que
ou outro passo elle se afasta do justo e do honesto. quasi sós produzem aquelles generos.
Nesses desvios, quando percebidos por mim, nunca o
acompanhava.

Ha outras causas geraes, como, por exemplo, a

abundancia do ouro da California e da Australia, e

Agora, Sr. presidente, que os partidos politicos outras

muitas,

ás

quaes

talvez

se

deva

a

estão confundidos, amortecidos; agora que tenho a simultaneidade do encarecimento de taes generos em
honra de occupar vitaliciamente uma cadeira no muitos paizes; mas no Brasil ha causas muito
senado,

corpo

essencialmente

conservador, especiaes, e eu vou expôr algumas, segundo minha

moderado, tendo concorrido para isto os votos de um observação, sem me importar com o que se tem
partido a que nunca pertenci; agora que não dependo escripto a este respeito. Tenho lido alguma cousa
de eleições é que hei de proceder de outra maneira? sobre esta materia; mas vou dizer o que tenho
Não é possivel.

Declaro, Sr. presidente, que nenhum dos meus

observado e nada mais.

Entre nós não ha como nos outros paizes

amigos ainda exigiu de mim similhante sacrificio, e pequenos lavradores que se appliquem á cultura dos

nem de leve me disse alguma cousa a respeito. Si generos alimenticios, e as grandes propriedades não

votei contra o projecto de reforma judiciaria de 1854, se occupam disso. Os braços que se applicam á

e si hoje tenho de votar pelas emendas do nobre producção dos generos alimenticios são unicamente
visconde de Itaborahy, é porque minhas convicções os braços escravos; o trafico cessou, esses braços

me têm conduzido e me conduzem a isto, e espero cada dia se invalidam, vão definhando, fallecem, e
em Deus que ellas continuarão sempre a dirigir-me.

entretanto a população cresce, vai applicando-se a

todos nós.

torna cada vez mais assustadora, e nós não temos

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Como outras industrias, e a desproporção é horrivel, se

O SR. FONSECA: – Eu já disse isso; não posso dado remedio algum a esse mal.

e nem devo considerar-me melhor que alguem.
Sr.

presidente,

é

um

facto

que

Ainda ha outra razão. O nosso modo de cultura

um é muito imperfeito, é do machado e do fogo; as terras

encarecimento extraordinario e sempre em progresso proximas ás nossas povoações estão, na phrase
dos generos alimenticios ameaça a nossa sociedade: technica dos lavradores de minha provincia, safadas,

isto é sentido por todos, e a corôa o declarou. estão dadas por estereis, não produzem os generos

Diversas causas podem concorrer e concorrem para alimenticios como o milho e o feijão; perderam sua
esse encarecimento, e eu vou tocar em algumas força vegetativa, e porconsequencia não podem haver
dellas,

não

extensamente

como

desejára,

mas nellas estabelecimentos destinados á producção de

perfunctoriamente, visto que não ha tempo para taes generos pelo methodo de cultura que ainda
mais, e attenta a mesquinhez do meu talento. seguimos.
Vejamos tambem si ao menos em parto está nos
esforços do homem remediar tão grande mal.

Taes estabelecimentos pois não ha, e nem

podem
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haver nas proximidades do litoral ou das povoações, nem talvez para sempre, salvo depois de um pousio de
no interior, no sertão. Não podem haver nas proximidades immensos annos.
do litoral, pela razão dada; porque as terras estão safadas

A imperfeição de nossos meios de transporte

por causa do nosso systema de cultura; não produzem os tambem augmenta o consumo, e porconsequencia o preço
generos alimenticios; e não podem haver no sertão, de um dos principaes generos alimenticios, o milho.
porque nossos meios de transporte são muito imperfeitos, Nossas tropas sustentam-se a milho, porque nesses
são muito toscos, as despesas do transporte absorvem caminhos não ha capim para ellas: a terra, por cançada, já
decididamente o valor dos generos. Como, por exemplo, o não produz, e mesmo não póde haver proporção entre o
se poderá trazer milho ou feijão do interior para o litoral, si capim que ella poderia produzir, e as tropas que por elles
o transporte de uma arroba de café de S. Paulo, por transitam, que talvez já não possam admittir augmento.
exemplo, para Santos, custa 2$, e um alqueire de milho
pesa duas ou talvez tres arrobas!

Ora, pergunto eu, o que temos feito nós para
remediar esse mal? Nada absolutamente. Lembrou-se o

Por isso acontece que nos logares distantes do governo de que os argumentos que vêm do estomago, da
litoral os lavradores plantam apenas aquella quantidade de fome, da nudez, não admittem muita replica. A fome, a
generos alimenticios que julgam sufficiente para seu nudez é um facto em nosso paiz; mesmo aqui ás portas do
consumo, para o gasto de sua casa. Não contam com o senado ainda hoje fui assaltado por pessoas que me
envial-os para os mercados das povoações que ficam disseram que não comiam desde hontem, ao que não
distantes, porque, como já disse, as despesas de pude deixar de dar credito, porque não sei como se póde
transporte

absorvem

o

valor

dos

generos.

Esses faltar á verdade até esse ponto; e o aspecto macilento, a

lavradores plantam o menos que podem, aquillo que fome,

pintada

nesses

semblantes,

attestam

a

sua

entendem que chega para o consumo de sua casa, não verdade!... Não é só no interior: nas capitaes, aqui mesmo
querem sobras, que para elles seriam perdidas por falta de na côrte se dá esse facto. Si nós estamos em um terreno
mercado; de sorte que, quando ha qualquer perturbação mais elevado da sociedade, si não estamos ao alcance
atmospherica, quando ha secca, ou superabundancia de desses soffrimentos, nem por isso deixemos de nos
chuvas, como nestes ultimos annos, e agora mesmo, que lembrar que nas classes inferiores a fome, a miseria é
tanto mal têm feito á lavoura, elles ficam logrados, ficam muito sentida.
sem generos alimenticios, os quaes chegam então, mesmo
no interior, no sertão, a um preço fabuloso.

Ora, sendo isto assim, me parece que não ha nada
mais urgente do que as emendas apresentadas pelo nobre

No logar onde resido o feijão nunca custou mais de senador pela provincia do Rio de Janeiro, e ainda direi que
800 a 1$ cada alqueire; mesmo em 1842, quando houve a ellas são muito incompletas, deviam ser muito mais
revolução, dalli se offereceu para S. Paulo generos extensas; a diminuição devia estender-se a outros
alimenticios; e entre nós está quem respondeu que na generos, e os generos de primeira necessidade não
capital tudo estava muito barato, que o feijão estava a 1$; deveriam soffrer imposto algum.
entretanto no anno passado, no logar de minha residencia,
elevou-se a 20$, e não havia para comprar-se.

As emendas do nobre senador deviam estender-se
a todos os grãos, e tambem ao ferro que é destinado para

E' um facto pois que as nossas classes pobres as diversas industrias do paiz, e principalmente para a
estão soffrendo extraordinariamente, estão estorcendo-se agricultura. O ferro baixo é uma das principaes condições
nas vascas da miseria e da fome. Quem se roça com ellas da prosperidade das industrias e riqueza das nações: e
é que conhece isso. No interior da minha provincia ha quem ignora no senado?
familias que, não podendo já adubar sua comida com
toucinho, o supprem com pimentas.
Ora, nesse estado de cousas se ha de encerrar a

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E'
verdade.
O SR. FONSECA: – Senhores, eu esperava (e

presente sessão sem que tomemos nenhuma providencia? talvez ainda isto succeda) que o nobre ministro da
Aquillo que digo a respeito de S. Paulo creio que tem fazenda, que segue a escola da liberdade em materias

applicação a outras provincias. (Apoiados.)

financeiras, fôsse o primeiro a abraçar estas emendas, a

A conversão das fazendas de assucar em fazendas votar por ellas.
de café tem concorrido tambem alli para o encarecimento

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado; eu

dos generos alimenticios. Na casa ha alguns nobres tambem.
senadores que têm engenhos de assucar; appello para o

O SR. FONSECA: – Acredite o Sr. ministro da

seu testimunho. Quando o lavrador planta canna, póde fazenda que, si se quizer oppôr a estas emendas, ha de
tambem plantar e planta feijão, e alguns até plantam milho collocar-se em um terreno bem fofo, bem máo para S. Ex.
em distancias maiores para não offender a canna; e tudo

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

vem excellentemente pelo preparo da terra para a canna, e Apoiado.
a limpa aproveita a tudo; isto acontecia no municipio de

O SR. FONSECA: – Pois elle pertence á escola das

Campinas, cujas terras são mui ferteis, quando seu cultivo restricções!? No exame, por exemplo, do systema
era a canna, e em outros municipios que abasteciam a commercial, conhecido pelo nome de – Systema Protector
capital, e outros pontos de generos alimenticios.

– (titulo de um moderno livro), de que lado ficará S. Ex.?

Entretanto todo esse municipio de Campinas, e Não é conhecido o seu modo de ver nestas cousas?
outros, estão hoje cobertos de café, o qual não permitte ao

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Procura

mesmo tempo a cultura dos generos alimenticios, salvo no subterfugios.
começo quando novo; mas quando crescido, nelle nada

O SR. FONSECA: – O nobre presidente do

mais se póde plantar, e mesmo a terra fica improductiva concelho já aqui nos declarou que o Sr. ministro da
para os generos alimentícios,

fazenda,
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na camara temporaria, e porconsequencia o governo,
abraçava estas idéas.

Já fiz ver, Sr. presidente, quaes são em meu
conceito as causas da carestia dos generos alimenticios; é

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Algumas.

um mal que progride, que nos ameaça.

O SR. FONSECA: – Si o Sr. presidente do concelho

Ora, quaes são os remedios que devem ser

e o Sr. ministro da fazenda, si o governo tem estas idéias, applicados a esse mal? Eu me lembro de alguns. O 1º e o
onde está a questão? A opposição fica em harmonia com a principal são estas emendas em maior escala, isto é, não
maioria. Já ouvi um nobre senador prometter em nome da só estendendo a reducção a outros generos, como
opposição que não haveria discussão nenhuma si o tornando livres de direitos da alfandega todos os generos
ministerio acceitasse as emendas; e eu que não pertenço alimenticios. Si acaso estas emendas peccam por
nem a um nem ao outro lado, prometto pedir logo urgencia insufficientes, como eu entendo, está nas mãos do
para que tenha logar amanhan a 3ª discussão. A culpa governo tornal-as mais extensas. Ellas têm por fim alliviar,
será pois do governo si as emendas não passarem; mas soccorrer a lavoura, cobrir a nudez e matar a fome das
eu espero que passem, visto que o Sr. presidente do classes pobres; é um dos meios indicados pelos
concelho nos declarou que o governo abraça estas idéas.

economistas em similhantes circumstancias, e practicados

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O governo quer nos pela Inglaterra, como melhor sabe o senado.
lograr.

Os outros remedios a tão grande mal demandam
O SR. FONSECA (perguntando aos Srs. Ministros): tempo. Um delles é o aperfeiçoamento das nossas

– Acceita o governo as emendas? A opposição promette estradas, para que os generos possam vir do interior para
que não fará discurso algum...
O

SR.

VISCONDE

o litoral sem as grandes despesas de transporte que lhes
DE

JEQUITINHONHA:

– absorvem o valor. Si tivessemos uma rede de estradas de

Nenhum.

ferro, não haveria essa carestia; porque os lavradores não

(A mesma declaração fazem outros membros da se limitariam a plantar os generos alimenticios sómente

opposição.)

para o consumo de suas casas, e a grande porção de

O SR. FONSECA: – ...eu prometto, como já disse, milho que consomem as bestas que conduzem esses
pedir a dispensa dos intersticios; amanhan póde a generos seria destinada para a alimentação do homem; e
resolução voltar para a camara dos Srs. deputados; a todos os braços, que são muitos, empregados em tocar e
opposição de lá não ha de oppor-se ás emendas, e a arreiar essas bestas, destinar-se-hiam á agricultura, que
maioria é do governo: que resta, que falta para que se dê assim teria grande incremento, muito valioso soccorro.
agora entre nós uma conciliação tão bella, tão proficua ao
paiz!?

Outro meio seria a colonisação; mas a colonisação
encaminhada como vai, com o destino que vão tendo os

Si pois, Sr. presidente, a sessão de 1858 fôr 6,000:000$ que lhe foram destinados, os 6,000:000$ que
inteiramente esteril para o paiz, e no todo desattenta ás os

lavradores

pagaram

para

se

acudir

ás

suas

suas urgentissimas necessidades (em bens negativos ao necessidades, e dos quaes não têm tirado algum beneficio;
menos, entendo que não terá sido esteril), essa horrivel a colonisação, como está sendo feita...
esterilidade deve ser lançada em culpa ao governo, e não
ás camaras. (Apoiados.)
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sem duvida
alguma.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Serve para
augmentar a fome.
O SR. FONSENCA: – ...augmenta sem replica a
miseria publica (apoiados); porque os colonos são

O SR. FONSENCA: – Não é a opposição quem remettidos para as fazendas que plantam generos
estorva, quem oppõe embaraços á passagem destas commerciaes, e assim tornam-se outras tantas boccas que
emendas.

se augmentam, e não braços que se appliquem á cultura

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Si o governo dos generos alimenticios; aggravam a desproporção entre
declarar que acceita as emendas, não ha mais discussão.

o consumo e o producto. (Apoiados.) Alli está o Sr.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Dispensam-se os Vergueiro, que muitas vezes compra grandes porções de

intersticios e tudo.

generos alimenticios para sustentar os seus colonos. Si

O SR. FONSECA: – Antes do dia 3 póde estar tudo não têm este destino, como em verdade agora não têm
feito.

tido, então a Associação Central os manda para mattas
O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

– virgens povoar terrenos novos! Oh! senhores, isto não tem

Apoiado.

logar; esses europeus não estão acostumados a derribar

O SR. FONSECA: – Si não passarem as emendas, os nossos jequitibás (apoiados); isso só póde pertencer, só
repito, o governo será o culpado. Mas hão de passar, pertence aos naturaes do paiz; cada um para o que tem
espero que o governo annúa á estas idéas, e si o fizer, a habito; e deste modo a colonisação é inteiramente
sessão de 1858, em vez de esteril, será uma sessão improficua; desgraça, em vez de felicitar os colonos, cuja
abençoada pelo paiz, abençoada pelos lavradores, cujos sustentação pesa sobre o governo, sobre o paiz.
estabelecimentos

definham

por

falta

de

meios

de

Entretanto poderiam ser muito proveitosos e ses

existencia; em conclusão, abençoada pelas classes pobres colonos ao paiz, si com esses 6,000:000$ se comprassem
que se estorcem nas vascas da miseria e da fome.

os terrenos já cançados e limpos dos grandes páos e

O SR. DANTAS: – A enorme despesa que o madeiras que ha nas proximidades das povoações e do
thesouro está supportando é em beneficio da lavoura, com litoral para estabelecel-os ahi, afim de cultivarem esses
estradas de ferro, etc.
VOZES: – Mas é ella quem dá toda a renda.

terrenos

pelo

systema

europeu,

e

fornecerem

ás

povoações os generos alimenticios de que ellas precisam,

O SR. FONSECA: – Sou fraco orador, peço silencio os quaes podiam chegar aos mercados com quasi
para poder fallar.

nenhuma ou nenhuma despesa

Sessão de 27 de Agosto
de

transporte.

(Apoiados.)

Peço

ao

governo

e
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á que hoje em S. Paulo destina-se ao consumo e se não

Associação Central de Colonisação que se entendam a exporta.
respeito, e dêm ao resto dos 6,000:000$ um util emprego.

UMA VOZ: – E que tem que fôsse cafesista? tanto

Eis a applicação util que se póde dar á essa colonisação melhor.
que se está fazendo em pura perda do paiz. Taes terrenos,

O SR. FONSECA: – Sim; e oxalá que os nossos

que nada em verdade produzem com o machado e fogo, interesses particulares sempre estivessem em harmonia
tornar-se-hiam muito productivos pelo methodo mais com os interesses publicos! Mas minha lavoura consiste
aperfeiçoado da agricultura da Europa; onde a enxada do em assucar, genero que actualmente apenas chega para o

africano já não póde utilisar, o arado do europeu se tornará consumo de S. Paulo, não sobra para ser exportado. Fallo
util, e saberá haver-se, e isto com muita proficuidade para no puro interesse dos meus concidadãos, no interesse do
o paiz, e felicidade para os colonos.

meu paiz.

Os grandes proprietarios já não querem colonos, o

Paga um lavrador de café em S. Paulo 7% de

governo ordenou aos presidentes de provincia que imposto geral, 4% de tributo provincial decretado pela
officiassem

a

esses

proprietarios

dizendo-lhes

que assembléa provincial, no tempo em que o Sr. Saraiva,

fizessem encommendas de colonos, e nenhum ou poucos actual ministro da marinha, esteve na presidencia daquella
são os que têm acudido a esse reclamo; anda-se provincia; e assim procedeu talvez aquella assembléa,
offerecendo colonos pelas portas, ninguem os quer, porque então o imposto geral era de 5%; são portanto 11%
porque não convêm com as condições que se exigem.

sobre todo o café que vem ao mercado; mas a metade do

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Nem é valor deste café conduzido em costas de bestas é
possivel.

absorvida pela conducção, que está a 2$ por arroba;

O SR. FONSECA: – Faça-se o que se deve fazer, o porconsequencia paga 22%, isto é, 11% sobre a metade
que pede o nosso estado de cousas, e apparecerá a que aproveita, e outros 11% sobre a metade que lhe tira a
emigração espontanea da Europa para o Brasil. Me conducção;

eis

os

22%:

accresce

que

em

cada

desculpe o senado si abuso de sua paciencia com estas municipalidade, salva uma ou outra excepção, a camara
observações. (Não apoiados).
VOZES: – Vai muito bem.

municipal impõe sobre a arroba do café 40, 60 e 80 rs.,
com applicação para esta ou aquella obra municipal; ahi

O SR. FONSECA: – Sou lavrador, e portanto não temos portanto o lavrador pagando vinte e tantos a 30%.
era possivel que, tractando-se no senado dessas materias, Ainda não é só isto, Sr. presidente; supponha V. Ex. que o
eu não aproveitasse o ensejo para expender minhas lavrador cultiva o café por meio de colonos, por parceria,
opiniões. Si eu não procedesse deste modo, teria como succede a muitos; a metade do que colhe é para o
vergonha de apresentar-me entre os meus collegas na colono, e a outra metade ainda é egualmente dividida pelo
lavoura; porque elles me diriam com toda a razão: «O que conductor. O que fica para o lavrador? E não será urgente
fostes fazer no senado? O que fizestes em bem da nossa o alliviar de tantos impostos a cultura do café? E assim se
lavoura? Nem quando o visconde de Itaborahy (como se tracta ao café, este principal nervo do paiz, que o tem
diz em ausencia) apresentou aquellas emendas, tivestes sustentado e conduzido ao ponto em que elle se acha,
animo de fallar? Vós que soffreis como nós as mesmas resistindo aos erros e crimes dos homens! (Apoiados.)
necessidades, que conheceis tanto os nossos males, não
tivestes animo de os expôr ao senado e ao governo?»

«Reducção dos impostos sobre baetas e baetões.»
Senhores, eu tenho mostrado que ha fome, que ha miseria

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – E' muito no paiz, com todo o seu cortejo, nudez, etc.; e não será
louvavel o procedimento de V. Ex.

necessario tambem abolir, ou pelo menos diminuir o

O SR. FONSECA: – Vou agora tractar da emenda imposto sobre as baetas, baetões, etc., para que estes
relativa aos 2% do café; quero vêr si posso tornar bem generos fiquem mais ao alcance das classes pobres, para
sensiveis a justiça e as vantagens que resultam da que cubram mais commodamente a sua nudez? E demais,
adopção desta emenda.

tambem será um favor á lavoura, porque os escravos

Já houve no corpo legislativo a intenção de abolir tambem se vestem de baetas e baetões, o que até é muito
os direitos de exportação; direitos que não convêm, que recommendado

pela

hygiene,

maxime

nos

tempos

reprovam os economistas; e começou-se promettendo-se epidemicos de que temos sido victimas.
continuar

por

abolir

os

2%,

que

foram

depois

(Dirigindo se ao Sr. Visconde de Itaborahy.) Perdôe

restabelecidos e que agora se tractam de abolir outra vez. o nobre senador, eu acho a sua emenda um pouco
O pretexto pelo qual se restabeleceram estes 2% foi o restricta; ella se devia estender aos pannos grossos que
receio de haver falta de renda; mas agora que o governo servem para

as necessidades das

classes menos

nos diz que tem 20 e tantos mil contos de saldo, já não tem abastadas, etc.
cabimento esse pretexto.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – O Sr.

O SR. SOUZA RAMOS: – O governo está dando ministro entende que é de mais.
dinheiro a juros.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estamos peados

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' um governo pelo ministerio.
usurario.

O SR. FONSECA: – Não digo isso; e estou certo

O SR. FONSECA: – Vou dizer o que succede a um mesmo que os nobres ministros tambem desejam o bem
lavrador de café na minha provincia, porque melhor a de todos.
conheço; e o que lá succede ha de talvez ter applicação ao

Senhores, eu declaro que fallo com o coração nos

que se passa nas outras provincias productoras deste labios; não tenho indisposição nenhuma contra qualquer
genero. Não pensem que estou defendendo os meus dos Srs. ministros; pelo contrario, voto estima a cada um
interesses, e que daqui nascem os meus esforços a favor delles; ninguem mais do que eu aprecia as qualidades do
do café; sou lavrador de assuçar,

Sr. marquez de Olinda e de todos os

256

Sessão de 27 de Agosto

Srs. ministros; mas sou forçado a fallar assim, porque orçamento, (como se sabe, os orçamentos municipaes são
tambem sinto o que soffrem os lavradores.

pro

lidos

formula

nas

assembléas

provinciaes),

Perto do meu estabelecimento ha um grande estabeleceu uma imposição sobre o sal, não sobre o sal
campo que foi dos jesuitas e que hoje está abandonado; que se consome naquelle municipio, não, a camara
ahi moram muitos pobres que vivem na maior miseria, não exemptou do imposto exactamente o sal sobre que ella
porque sejam vadios, mas porque o campo é esteril, e o podia impôr, mas sobre o sal que vai para serra acima, que
que elles plantam não produz em ordem a satisfazer suas vai para S. Paulo, Goyaz, Matto-Grosso e parte de Minasnecessidades. Empregavam-se tambem como camaradas Geraes, Paraná, etc. De maneira que a camara impoz
(é o termo usado) de tropas, e esse ganho lhes dava para exactamente sobre aquelles a respeito dos quaes ella não
que soffrivelmente passassem; hoje, com o encarecimento podia impôr, e exemptou aquelles sobre os quaes só podia
dos generos alimenticios, estão longe de satisfazer suas impôr, que são os seus municipes, si essa imposição sobre
generos de importação não fôsse expressamente prohibida

necessidades, soffrem muito...

Pois, senhores, não havemos de dar um remedio a pelo acto addicional.
este mal do modo que fôr possivel? Qualquer idéa que

Esta

imposição

passava

desapercebida

pela

apparecesse neste sentido eu abraçaria e sustentava. Si assembléa provincial no orçamento municipal daquella
ella viesse da parte do governo, eu mostraria ao governo cidade.
com que boa vontade votava com elle; si o Sr. ministro da
fazenda

apresentasse

abolições

e

diminuições

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu fallei contra isso

de na assembléa provincial de S. Paulo.

impostos mais amplas, eu o seguiria com preferencia ao

O SR. FONSECA: – Eu fiz as mais fortes e

nobre senador pelo Rio de Janeiro, cujas emendas me não energicas reclamações contra similhante imposto; mostrei
o absurdo da imposição, e fiz ver que entre os generos de

satisfazem por menos amplas.

Continuar-se, Sr. presidente, a impor sobre os primeira necessidade o sal occupa o primeiro logar; que
generos

alimenticios,

quando

a

classe

pobre

está esta imposição era expressamente prohibida pelo acto

evidentemente soffrendo, é terrivelmente deshumano e addicional, e nada consegui como direito. O absurdo vai ao
impolitico: é deshumanidade, porque não ha nada mais ponto que até se póde dizer que mesmo aqui no Rio de
deshumano do que por meio de impostos, de que se não Janeiro estamos pagando esse imposto para a camara de
precisa, encarecer os generos alimenticios, quando ha Santos, porque o sal que sobe a serra de Santos é
fome no paiz: e é muito impolitico, por que é da maior destinado tambem em grande parte a criar grande porção
conveniencia politica no presente seculo respeitar, poupar, do gado que vem para aqui; e esse gado se torna mais
já não digo os interesses, mas as necessidades do grande caro em razão de similhante tributo, que assim recahe
numero, cujo bem devemos promover (Apoiados.) Para tambem sobre o Rio de Janeiro.
que havemos de deixar isto para as kalendas gregas? Eu
espero que tal não acontecerá.

Em 1854 fiz tudo quanto pude na assembléa
provincial para se extinguir este imposto; requeri votação

Outra emenda é extinguindo o imposto sobre o nominal, e por um ou dois votos ficou subsistindo o
gado do consumo no municipio do Rio de Janeiro. Esta imposto sobre o sal, que não é produzido nem consumido
medida é evidentemente necessaria, porque a carne está na cidade de Santos. E tive o desgosto de vêr que pessoas
hoje por um preço tal, que as classes pobres já não bem entendidas votaram para a continuação de similhante
tractam de se alimentar com ella, não têm essa aspiração! imposto. De maneira que, em logar de lucrarem as
E não havemos de procurar diminuir o preço desse provincias para onde vai o sal de Santos, só houve
genero?

prejuizo, terrivel aggravação do mal; porque até alli

Outra emenda: «O governo não poderá abrir passava desapercebida a imposição, e de então em diante
creditos extraordinarios na fórma do art. 4º, § 3º da lei de 9 ficou sanccionada pela assembléa provincial. Até alguem
de setembro de 1850, sem prévia audiencia do concelho que tem assento nesta casa votou nessa occasião pela
de estado pleno.» Acho tão governamental esta emenda, imposição!

que entendo que o governo deveria ser o primeiro a

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu até fallei contra!

promovêl-a desde já, porque assim afastará de si a

O SR. FONSECA: – V. Ex. não estava lá nessa

responsabilidade ou a repartirá com os conselheiros de occasião.
estado.

Quando o Sr. Manuel da Fonseca, hoje barão de

Creditos supplementares eu comprehendo, mas Suruhy, esteve na administração da provincia de S. Paulo,
creditos novos eu não sei o que é; porém, si o governo, elle, attendendo ao absurdo do imposto, mandou ouvir a
querendo abrir creditos novos, consultar o conselho de respeito o procurador fiscal interino, que então era o habil
estado, ficará com uma responsabilidade muito menor; a jurisconsulto Dr. João Chrispiniano Soares, o qual deu um
emenda é governamental; e por isso todo governo parecer mui bem fundado, e juridico, contra similhante
prudente e constitucional a deve acceitar; é pois de absurdo: o Sr. barão do Suruhy mandou suspender o
esperar que seja acceita.

pagamento

do

imposto

como

attentatorio

do

acto

Voltando ás emendas sobre a reducção de direitos, addicional, e absurdo: honra lhe seja feita: ao menos no
eu entendo que devia o ser mais amplas, e mesmo tempo ou em parte do tempo da administração de S. Ex.
abolitivas: deviam estender-se ao ferro, a todos os grãos não se cobrou tal imposto, mas depois continuou a vigorar.
alimenticios: é bem sabido que o ferro por baixo preço é

Eu estou arrependido de ter trazido este negocio

uma das principaes condições da prosperidade das para o senado, porque talvez me aconteça o mesmo que
industrias e riqueza das nações. Todavia, passem estas na assembléa de S. Paulo, que, em vez de remediar o mal,
emendas e fico satisfeito.
Vou referir ao senado um facto, não para pedir
remedio, apezar de que o governo talvez o possa dar.
A camara municipal de Santos, no seu respectivo

ficou elle aggravado, sanccionado, etc.
UMA VOZ: – Como? porque está arrependido?
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O SR. FONSECA: – Estou arrependido, Sr. sendo rejeitadas as emendas do Sr. visconde de Itaborahy.
presidente,

porque

receio

que

as

outras

camaras

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Somos

municipaes do litoral do imperio, sabendo deste novo unicamente 13 que votámos; o governo responde sómente
invento de renda que descobriu a camara de Santos, com votos e não com discursos!
achem boa a lembrança, e queiram imital-a, explorar esta

Segue-se

a

discussão

dos

artigos

additivos

mina de augmento de renda, e que depois fique tudo apresentados pelo Sr. Baptista de Oliveira.
sanccionado pelos empenhos, este 5º poder que temos, e

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA: – Sr. presidente,

assim se generalise o mal. Os absurdos nos chocam, nos estou na persuasão de que estes artigos contrariam a
impressionam ao começo, depois familiarisamo-nos com discussão; e, uma vez que, segundo me parece, não se
elles.

julga opportuna esta occasião para se entrar na discussão
Trarei para exemplo as loterias: no principio, de taes objectos, assento que é melhor pedir a retirada dos

quando começaram a apparecer, vimos famosos discursos mesmos artigos, para serem apresentados em occasião
contra ellas, fazendo ver que as loterias não eram sinão mais opportuna, si essa occasião se der antes do
jogos prohibidos, que estragavam a moral publica, faziam encerramento da sessão. Em todo o caso não ficarei com
a desgraça de muitos pais de familias, dos filhos-familias, a responsabilidade de deixarem de ser tomadas em
caixeiros e escravos, donde provinham muitas fallencias, consideração,

ainda

durante

esta

sessão,

medidas

furtos, suicidios, não podendo ninguem fazer suas capitaes como essas que apresentei.
economias para a velhice e enfermidade, o que muito

O senado, sendo consultado, consente na retirada

augmenta o numero de pobres e enfermos nos hospitaes, dos artigos additivos do Sr. Baptista de Oliveira.
sem que se possa apontar uma fortuna que seja devida a

O SR. D. MANUEL (pela ordem): – Requeiro

loterias. Hoje, quem ouzasse levantar sua voz contra as dispensa do intersticio para ser discutida amanhan em 3ª
loterias, milhares de vezes sanccionadas por nossas leis, discussão a resolução que acabamos de votar em 2ª
estaria perdido, pareceria louco, assimilhar-se-hia áquelle

E' apoiado e entra em discussão este requerimento

que fôsse á entrada da barra do Rio de Janeiro e do Sr. D. Manuel.
intentasse fazer parar as aguas do oceano, para que não

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente,

entrassem na sua bahia. E não ha remedio sinão como V. Ex. acaba de presenciar, sobre a materia da
acompanhar a torrente; eu mesmo voto por todas as resolução só houve tres discursos, um do Sr. visconde de
loterias, maxime por aquellas que se applicam a fins pios; Itaborahy fundamentando suas emendas, um do Sr.
só do excesso do mal é que espero que nos virá o visconde de Jequitinhonha sustentando essas emendas, e
remedio, que virá o bem, para nós ou para nossos outro proferido no mesmo sentido pelo nobre senador por
vindouros.

S. Paulo. Creio, portanto, que não podemos ser arguidos

Sr. presidente, eu pretendia na discussão da lei do de querermos protelar a discussão da resolução: na 1ª
orçamento (e nella de algum modo estamos) dizer alguma discussão não se disse uma só palavra, e na 2ª apenas
cousa;

pretendia

occupar-me

com

algumas

das tres vozes se levantaram para justificar e sustentar

repartições, principalmente com a da justiça na parte algumas emendas.
ecclesiastica; mas por ora limito-me a estas emendas, ao
que tenho dito.

Mas,

Sr.

presidente,

este

procedimento

da

opposição não foi correspondido com a generosidade que

Em conclusão, Sr. presidente, eu torno a pedir ao ella tinha direito a esperar do governo!
senado em nome do paiz, em nome da nossa lavoura,

OS SRS. VISCONDES DE ITABORAHY E DE

estorcendo-se na falta de meios de existencia, de ABAETÉ: – Apoiado.
continuação, em nome das classes pobres que têm fome,

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando a

que approve estas emendas. Ellas não são da opposição, opposição se apresenta com esta generosidade, tem
não são exclusivamente do Sr. visconde de Itaborahy; direito a exigir dos seus adversarios que sejam generosos
pertencem ao senado, a cada um de nós, ao paiz, á nossa tambem! Eu fallo da generosidade no debate, que é dever

lavoura acabrunhada, á classe pobre, aos que tem fome: e lei de honra para os adversarios no parlamento: fallo do
approvemo-las. (Apoiados; muito bem.)

dever rigoroso de todo o governo de explicar-se perante o

O SR. SOUZA RAMOS: – Sr. presidente, eu não paiz.
tenho intenção de demorar esta discussão; o governo

Nesse terreno o governo tinha o dever de defender

parece que está com o receio de que no senado se a medida em discussão, uma vez que a julgam necessaria,
pretende demorar a discussão, nem de outro modo posso assim como nós tinhamos o de atacal-a, porque a
explicar o seu procedimento.

julgamos desnecessaria, prejudicial e puramente artificiosa

Um nobre senador, sobre quem não póde recahir e só calculada pelo ministerio para subtrahir-se ao exame
similhante suspeita, acaba de offerecer á consideração do de seus actos.
senado considerações da maior importancia; e, uma vez

O SR. PRESIDENTE: – Eu não posso deixar de

que o governo não está disposto a satisfazel-as, pelo lembrar ao Sr. senador que a discussão agora versa sobre
menos devêra offerecer áquelles em nome de quem o a dispensa de intersticio.
nobre senador reclamou os beneficios consignados nas
emendas uma consolação de palavras...

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu estou dando as
razões por que a materia não é urgente, e entre essas

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – O governo razões está sem duvida a da necessidade de maior
não falla, porque approva as emendas.
O SR. SOUZA RAMOS: – Então cedo da palavra.
Não havendo mais quem peça a palavra, encerrase a discussão, e, procedendo-se á votação, é approvada
a resolução para passar a 3ª discussão,

exame, de maior discussão, e por isso estou notando a
falta de discussão por parte dos Srs. ministros.
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O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não tambem para a subsistencia publica, attenta a

havendo emendas, a resolução não tem de voltar á carestia da carne, o peixe salgado, bacalháo, etc., e

outros generos como farinha de trigo, que eu reputo

camara; portanto, não ha urgencia.
O

SR.

SILVEIRA

DA

MOTTA:

Sr. genero de primeira necessidade, principalmente nas

–

presidente, V. Ex. tenha paciencia comigo, porque eu grandes cidades do litoral. O que disse o governo a
este respeito? Nem uma palavra!

tenho muita com os Srs. ministros.

O SR. PRESIDENTE: – Sómente quiz lembrar

ao Sr. senador o que estava em discussão.

Tractava-se de diminuir o imposto sobre certos

estofos grossos, diminuição que interessava não só

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Este nosso as classes pobres, como, muito principalmente, aos

procedimento, Sr. presidente, tinha de continuar no usos da nossa lavoura; taes são as baetas e baetões,

mesmo theor, si acaso os nobres ministros ou os porque o senado sabe que hoje, que a escravatura
seus

amigos

tivessem

ao

menos

aos diminue,

dado

é

preciso

poupal-a,

tractal-a

mais

contendores as honras da contestação; mas é tal o hygienicamente, e tem-se reconhecido que o uso da

desdem com que o ministerio encara todas as lan diminue consideravelmente a mortalidade de
observações que se fizeram para mostrar que a nossos escravos; porconsequencia a diminuição da

resolução está incompleta, que não se dignou dar imposição sobre esse genero tornava-se um favor
uma palavra sobre a resolução nem sobre as immediato á lavoura. Mas o governo desdenhou essa

nossa justa aspiração, a ponto tal que não disse uma

emendas!

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – O Sr. só palavra, contentou-se com os voto silenciosos!

presidente do concelho não fallou outro dia?

O SR. FONSECA: – Isso é negar pão e agua.

palavra sobre as emendas!

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Senhores, a

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nem uma (Apoiados.)

O

SR.

VISCONDE

DE

ITABORAHY:

– vinda desse procedimento do governo não é possivel

Apoiado. Disse que não as tomava em consideração que

continuemos

a

ter

com

elle

a

mesma

generosidade. Um governo que nega até sua palavra,

nenhuma.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Os auctores quando se tracta de medidas para soccorrer a

das emendas fundamentaram-as; para combatel-as pobreza e a lavoura que definha; um governo que

era preciso que o ministerio ao menos dissesse a nega até sua palavra, quando se tracta de estabelecer
razão por que não as acceitava. O nobre presidente condições regulares para se fazerem as despesas
do

concelho

apenas

se

pronunciou

muito publicas extraordinarias; um governo que o que quer

ligeiramente sobre um dos pontos, e note o senado é ter o arbitrio puro de abrir creditos extraordinarios

que S. Ex. nem nessa parte emittiu opinião sua; durante a ausencia das camaras, sem formalidades;
subordinou-se ao que na camara dos deputados um governo que, quando se tracta de estabelecer

tinha dito o Sr. ministro da fazenda, que quer a medidas que reprimam esses abusos, nem ao menos
continuação dos 2% e que apenas teve a franqueza de tem

a

decencia

de

querer

contestar-nos,

esse

dizer na camara que tinha tido uma reunião com seus governo não merece a generosidade da opposição.
amigos, que estes manifestaram o desejo de propor a (Apoiados da opposição.)
abolição dos 2%, e que S. Ex., pela sua conhecida

Não posso pois, Sr. presidente, votar pela

doutrina de fazer boa vida com as maiorias, tinha dispensa dos intersticios; e não posso votar, não só
concordado em que a idéa era boa, mas que por ora por estas razões que já expuz, mas por outras
não convinha que se adoptasse. Eis-aqui o ponto deduzidas de nossos tramites legislativos.
unico em que tocou o Sr. presidente do concelho,
referindo-se
fazenda.

ás

expressões

do

seu

collega

Nós offerecemos emendas, ellas não foram

da approvadas; tem o projecto de entrar em 3ª discussão

e o regimento, quando marcou um intervallo da 2ª

Mas é preciso agora ver a que se reduzem as para a 3ª discussão, o fez previdentemente. E' preciso

declarações

do

Sr.

ministro

da

fazenda.

As que haja algum intervallo, para que se estude melhor

declarações de S. Ex. reduzem-se ao adiamento da a questão. Na 3ª discussão teremos talvez de
abolição

dos

2%;

mas

é

justamente

contra

o reproduzir as mesmas emendas, e então não ha

adiamento que se offereceu uma emenda para necessidade,

Sr.

presidente,

de

votarmos

de

começar a ter vigor no 1º de janeiro de 1859. Já se vê afogadilho uma resolução sobre a qual o governo

pois que, desde que um ministro no senado apenas nesta casa tem sido mudo e surdo!
se refere ao que um seu collega disse na outra
camara

em

favor

sómente

do

adiamento,

Si se tractasse de uma resolução, senhores, a

este respeito

da

qual

eu

não

tivesse

receios

ou

ministro não tem dito nada; apenas tem confirmado a apprehensões fundadas de que tem de ser a lei do
negação da abolição.

orçamento definitiva de 1859 – 60, ainda bem; mas

Mas, senhores, não se tractava só dos 2%; o está verificado que esta resolução tem de ser a lei do

nobre auctor das emendas fez uma collecção de idéas orçamento de 1859 – 60, e ha de produzir um de dois
de grande utilidade publica, sobre as quaes era inconvenientes: ou o governo em 1860 ha de ficar
mister que o governo se pronunciasse.

com uma lei deficiente a respeito das verbas da

Tractava-se da abolição do imposto sobre o despesa, porque a despesa cresce todos os dias; ou o

gado do consumo do municipio da côrte, imposto governo,

pela

natural

diminuição

que

vai

que vexa, que sobrecarrega as classes pobres, porque experimentando a nossa renda, ha de se achar em
encarece o preço de um genero alimenticio de 1860 com uma receita inferior á que foi orçada para
primeira necessidade. Entretanto o nobre ministro 1858 – 59; e então resultará que o governo se julgará
achou que devia desdenhar tambem esta aspiração auctorisado

a

tomar

medidas

extraordinarias

e

que a opposição tem de fazer este serviço ás classes illegaes, só pelo facto de ter uma resolução que
necessitadas!

auctorisa para fazer vigorar até 1860 a lei do

Tractava-se, senhores, de diminuir o imposto orçamento votada o anno passado. Neste ponto, Sr.

de importação sobre certos generos que concorrem
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que o governo fixe sua de trabalho diminuem, as nossas terras cançam, os

attenção, e que o corpo legislativo veja o precipicio capitaes são cada vez mais difficeis. O senado fez o
anno passado o esforço de promover a reforma da lei

em que se vai lançar.

Nossa renda publica decresce, e ha muitas hypothecaria, com que nós podiamos preparar o

causas concurrentes para o seu decrescimento. Uma terreno para fundar alguma instituição de credito em

dellas é o estado da nossa moeda, que enfraquece favor da lavoura, porque a lavoura morre por falta de
todos

os

dias;

a

importação

estrangeira

tem capitaes;

e,

emquanto

tiver

capitaes

tão

necessidade de acompanhar o enfraquecimento do desmedidamente caros como os que tem, a industria
nosso meio circulante elevando os seus preços; os commercial ha de representar sempre um papel

generos de primeira necessidade do nosso consumo, subordinado e abatido em relação á esta; por isso o

que são importados, têm já augmentado de preço, v. senado fez o anno passado o esforço de cuidar dessa
g., o algodão grosso, que ha poucos mezes se vendia materia, mandando que fôsse estudada por uma
no nosso mercado a 100 rs. a jarda, hoje é vendido commissão; e este anno não têm cessado as vozes da

pelos importadores com a differença para mais de 30 opposição de pedir ao governo que tracte da reforma
a 40 rs.

hypothecaria, unico ponto d’onde podem partir

Essa

differença,

necessariamente

uma

senhores,

ha

diminuição

no

de

trazer algumas medidas em favor da agricultura.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – O Sr.

consumo;

porque, á proporção que os generos encarecem, o ministro do imperio disse que não era preciso fundar
consumo correspondentemente diminue: o preço não instituições de credito agricola.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas o nobre

fica então ao accesso de todos os consumidores, e as

necessidades se limitam, embora mal satisfeitas. E o ministro da justiça, não só não pediu que esta
resultado

da

diminuição

da

importação

será

a materia fôsse dada para ordem do dia, como até

diminuição da renda das nossas alfandegas, que são concorreu para que o Sr. presidente não a désse,

até hoje a mina donde o governo tira para os seus porque a propôs ao seu projecto, que naufragou no
escandalosos disperdicios. Ora, si nós temos essa 1º paragrapho!!

–

perspectiva de diminuição da renda por causa do

O

pelos erros do actual ministerio...

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Encalhou;

SR.

MINISTRO

DA

JUSTIÇA:

nosso meio circulante cada vez mais enfraquecido Naufragou?
O

SR.

VISCONDE

Apoiado.

DE

ITABORAHY:

– tambem se naufraga encalhando.

Ora, senhores, quando nós fazemos esses

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...porque esforços todos para ver si melhoramos a sorte da

havemos de dispensar estes intersticios, para fazer lavoura, porque desse modo poderia concorrer para
passar a toda a pressa uma resolução que tem por augmento

da

fim fazer extensiva ao anno de 1859 – 60 uma lei que apresentando

a

nossa

maior

renda

somma

de

de

importação,

productos

foi decretada na sessão de 1857 para o anno de 1858 permutaveis, nós vimos que até o nobre presidente
– 59, tendo a perspectiva de um estado florescente, do concelho foi além do nobre ministro da justiça, e

como foi o de 1857, quando os nobres ministros, disse na camara dos Srs. deputados que era uma

recebendo o poder de seus antecessores, acharam os asneira tractar de reforma hypothecaria, porque era
cofres publicos com saldos, as rendas em augmento impossivel fundar instituições de credito agricola.
correspondente, e a arrecadação produzindo cada vez
sommas mais avultadas?

Quando os nobres ministros receberam nessa

O SR. PRESIDENTE: – Mas isso não tem

relação alguma com a urgencia.

época o poder, as circumstancias do paiz eram essas; que

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Digo a V. Ex.

tem

muita

relação:

estou

mostrando

a

mas, senhores, não é preciso fazer um retrospecto necessidade de um maior exame da resolução, e o

muito longo: si olharmos para traz, havemos de achar maior exame da resolução complica-se com a
com dôr uma differença immensa do estado do paiz dispensa

do

intersticio.

Reconheço

que

tenho

em relação áquella época, porque actualmente nos divagado, mas fui arrastado a estas considerações
achamos hoje a braços com complicações e perigos por uma idéa principal, e é que não se deve deixar
muito serios! Sim, muito serios: e eu receio que o passar essa resolução sem algumas emendas, porque

paiz tenha um doloroso escarmento, por se ter ella tem de ser lei de 1859 a 1860; e, neste caso,

deixado victimar pelas theorias ôcas do Sr. ministro estou

demonstrando

quaes

as

razões

que

me

convencem da disparidade da renda do anno de 1860

da fazenda! (Apoiados.)

Eu já encarei uma das faces d’onde deduzo a para o de 1858.

Uma das razões da differença é esta que eu

probabilidade do decrescimento da renda; vou agora

estou notando; é o provavel decrescimento da renda

encarar por outra face esse decrescimento.

A nossa producção agricola, unica que fez face publica que póde resultar, como já demonstrei, do

a importação, porque nós não somos fabricantes, e estado do nosso meio circulante e do atraso em que

todas as vezes que nos mettemos a fabricantes se acha a nossa lavoura; atrazo que em grande parte
macaqueamos os fabricantes sem proveito do paiz; é

imputavel

ao

ministerio

actual,

porque,

todas as nossas fabricas estão por ora em ensaios, desgraçadamente, este ministerio tem mostrado uma
estão

ainda

no

berço,

quasi

todas

ellas

têm predilecção

tão

céga

pela

industria

comercial,

definhado, ou enlanguescem por algum tempo á symbolisada em uma cousa que elle chama praça do
custa do thesouro publico, dando em resultado commercio, que se tem esquecido de outros objectos,

grandes sacrificios do thesouro em proveito de e principalmente da lavoura, que é a industria
alguns

espertos,

apoiadores

do

governo,

que principal do paiz. Portanto, Sr. presidente, estou na

confundem a prosperidade do paiz com a sua ordem.

Entre as causas provaveis do decrescimento da

improvisada riqueza individual...
O

SR.

VISCONDE

DE

ITABORAHY:

– renda no anno de 1860, eu assignalo o atrazo, os

Apoiado.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nossa

industria é agricola, senhores; a agricultura não tem
em si nenhuma alternativa de progresso, porque seus
instrumentos
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impedimentos que essa industria tem encontrado na falta annualmente a receita e a despesa do anno seguinte; já
de braços, na falta de capitaes, no natural decrescimento não é pouco, e por isso alguns publicistas entendem que
da fertilidade do solo, na falta de instrucção profissional este principio de direito publico que tem sido plantado na
para serem aproveitados com mais vantagens os terrenos constituição de quasi todos os povos livres é uma especie
tornados cançados.

de ficção, porque naturalmente é difficil marcar os recursos

Poderia ainda chamar a attenção do nobre do anno seguinte; principalmente a respeito da receita,
presidente do concelho para outra causa que nos deve porque a receita publica depende do calor e da humidade,
conduzir a esse natural decrescimento da renda. A nossa e de mil accidentes fóra do alcance dos poderes humanos;
industria agricola não tem impulso algum; o nobre ministro e por isso, já vê V. Ex. que essas idéas especulativas dos
do imperio, a quem compete principalmente dar esse publicistas, e a disposição da nossa constituição, já não
impulso, perdôe-me que lhe diga, tem-se esquecido concedem pouco permittindo que se faça uma lei, olhando
inteiramente da lavoura; a colonisação era sem duvida para o anno que vem.
alguma um dos meios com que S. Ex. podia proporcionar-

Portanto, não posso convir nesta pressa com que

lhe algum alento, mas o que S. Ex. tem feito a respeito da se quer discutir a resolução. Até agora estavamos
colonisação, para que possamos esperar que a industria dispostos, como disse o nobre senador por S. Paulo,
agricola faça crescer a nossa renda? O Sr. ministro não quando fez o seu patriotico discurso, a votar até por
tem feito nada.

acclamação pela resolução, si o governo acceitasse as

Eu sinto que o nobre ministro tivesse feito consistir emendas; hypothequei o meu voto, e até o meu silencio,
o complexo de suas medidas a respeito da colonisação declarando que não daria mais palavra sobre a resolução.
nesse pouco que fez em relação à Associação Central de

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Tão

Colonisação, que é hoje um mytho, e não tem nem acção convencidos estavamos de que o governo votava pelas
propria como sociedade mercantil. O governo substituiu-se emendas.
a associação, impoz-lhe novos estatutos e annullou-a

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nós dissemos que

desse modo. A Associação Central de Colonisação é uma não fallavamos mais, si o governo acceitasse as emendas;
associação fallida que não chegou a realizar nem a sua 1ª o nobre senador por S. Paulo demonstrou evidentemente a
entrada, que devia ser de 100:000$, e pouco mais realizou necessidade das medidas contidas nessas emendas, por
de 40:000$; entretanto está o nobre ministro do imperio serem medidas urgentes, porque é sempre urgente acudir
tractando como de potestade a potestade com essa ás classes necessitadas.
associação.

O SR. FONSECA: – Urgentissimo.

Não é isso, senhores, uma verdadeira mystificação

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...é sempre urgente

que o nobre ministro está fazendo, tractando com acudir á nossa lavoura, que está definhando. O nobre
governos estrangeiros para promoverem a colonisação, senador por S. Paulo creio que até chegou a conceber que
deixando apparecer essa entidade como protegida pelo o Sr. presidente do concelho com o seu silencio tinha
governo, quando não é mais do que uma mystificação que acceito as emendas.
o governo fez? Senhores, o governo matou a associação,

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Tambem me

tornou-a de associação mercantil uma repartição publica, persuadi.
tirou a acção toda da fiscalização dos associados, e ficou

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Note o senado que

sendo o unico fiscal do dinheiro alheio que ninguem quiz até um orador da opposição começou a fallar, e depois
entregar em suas mãos?

parou,

declarando

que,

uma

vez

que

não

havia

O SR. PRESIDENTE: – Peço ao Sr. senador que se contestação das emendas, era isso um signal de que ellas
limite á discussão da urgencia.

seriam approvadas, e por isso desistia da palavra; mas o

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. não póde que foi que o senado ouviu? O silencio, o mutismo dos Srs.
deixar de reconhecer que essas minhas observações têm ministros; nem uma palavra tivemos a honra de merecer
algum cabimento. Estou mostrando que o governo não fez em contestação!

nada em favor da agricultura, e portanto o meu

Entretanto, senhores, si as emendas fossem

desenvolvimento de idéas não está fóra da ordem. Não approvadas hoje, votavamos agora pela dispensa do
tenho sido ás vezes bem comprehendido, porque eu intersticio, e amanhan voltaria a resolução para a camara
estabeleci um ponto de partida um pouco remoto; por isso dos Srs. deputados, onde ella passaria sem nenhuma
minhas deducções parecem ás vezes destacadas do ponto difficuldade, até mesmo porque, segundo disse o nobre
de partida: mas não proseguirei alargando minhas ministro da fazenda, a maioria daquella camara quer a
demonstrações: guardal-as-hei para depois.

abolição dos 2%. Porque é, pois, que os Srs. ministros hão

Desde que eu parto do principio de que essa lei tem de estar fazendo esta sagacidade de quererem negar á
de ser a de 1860, combino todas as observações que faço camara temporaria uma occasião de fazer este favor á
para mostrar o inconveniente que resulta de fazer-se que a lavoura?
lei de 1857 sirva para 1860, o que contraria até certo ponto

Nem era preciso que o ministerio acceitasse todas

o preceito constitucional. Quando a constituição dispoz que as emendas; si acceitasse as mais urgentes, votariamos
se votasse todos os annos a lei do orçamento, foi porque agora pela dispensa de intersticio, e o projecto voltaria
reconheceu que a necessidade de estabelecer a receita e amanhan para outra camara, e lá seriam approvadas, pelo
despesa publica impunha aos legisladores um encargo de menos, algumas dessas idéas, sobre as quaes a maioria
providencia; e já não foi pouco conceder á prevenção daquella camara já se pronunciou.
humana o alcance de um anno: mas os nobres ministros
querem estabelecer uma doutrina nova.
A constituição diz que o corpo legislativo fixará

Não posso, pois, Sr. presidente, explicar similhante
procedimento do governo. Isto revela o que eu disse no
meu primeiro discurso, ha algum quid nesta questão; o
governo julga-se fraco diante da sua maioria, não tem
força para fazer adoptar as
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suas idéas; e, quando se apresenta alguma em que sobre o projecto que altera o valor da moeda de
elle vê que póde levár echec, recúa.

prata, que foi remettido á commissão de fazenda, e

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – cujo parecer já veiu; em segundo logar pedirei a V.

A prova é a demissão do presidente da provincia do Ex. que dê para a ordem do dia o projecto que o
Rio de Janeiro.

nobre senador por Pernambuco offereceu sobre o

demittido?

importancia.

Ouvi dizer agora que sim.

o valor da moéda de prata não foi a commissão

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Já está banco,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

porque

tambem

é

objecto

de

grave

O SR. PRESIDENTE: – O projecto que altera

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. nenhuma, o outro de que o Sr. senador falla é que foi

presidente do concelho... digo, o Sr. Souza Franco... á commissão de fazenda.
eu ia chamando presidente do concelho ao Sr. Souza

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

Franco... assim o prometteu á camara dos Srs. O projecto sobre a alteração do valor da moeda de
prata foi proposto pelo nobre ministro da fazenda

deputados.

Vou terminar, Sr. presidente. Já expuz as como medida que tem ou póde ter muita relação com

razões pelas quaes me opponho á dispensa de o estado actual do meio circulante. Si o nobre
intersticio proposta pelo nobre senador pela provincia ministro estivesse presente, eu aproveitaria esta
do Rio Grande do Norte.

A discussão fica adiada por não haver casa.

occasião para fazer algumas observações relativas ao

estado em que se acha o nosso meio circulante,

O Sr. Presidente dá para ordem do dia as attentas algumas reclamações feitas pelo banco do

materias já designadas, e levanta a sessão ás duas Brasil, e o resultado que terão essas reclamações, isto
horas e vinte minutos da tarde.

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO.
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI
DE LACERDA.
Summario. – Observações do Sr. visconde de
Jequitinhonha sobre o nosso meio circulante. –
Rectificações dos Srs. D. Manoel e Silveira da
Motta. Observações do Sr. visconde de Itaborahy. –
Ordem do dia. – Prorogação da lei do orçamento
vigente. Questão de ordem. Discursos dos Srs.
ministro da justiça, visconde de Itaborahy, ministro
dos
negocios
estrangeiros
e
visconde
de
Jequitinhonha.

é, o novo systema em que o banco do Brasil entrou
ultimamente, e as razões que a isso procederam;
porque os resultados foram taes que exigem que o
corpo legislativo os tome em consideração, ou pelo
menos que peça informações e as avaliem.

Na quadra em que nos achamos, não é possivel

que o corpo legislativo encerre os seus trabalhos sem
dizer alguma cousa de definitivo sobre o estado
actual do meio circulante.

Ora, a discussão do projecto do nobre ministro

da fazenda daria occasião a essas informações e
explicações, porque estou certo que o nobre ministro
não duvidaria entrar em algum desenvolvimento a
este respeito.

O nobre ministro o que quer com esta medida

A's onze horas e 3/4 da manhan procede-se á é melhorar o meio circulante, isto é, dar-lhe mais
chamada, por não haver antes numero sufficiente uma entidade, entendida pela fórma por que S. Ex.

para formar casa, e acham-se presentes 28 Srs. entendeu e parece que ainda entende: nós estavamos
senadores, faltando com causa participada os Srs. no caso de pedir informações que revelassem o

Souza Franco, Paula Pessoa, Miranda, Wanderley, systema do nobre ministro da fazenda, e fizessem
marquez de ltanhaem, marquez de Olinda, visconde com que o seu systema ou fôsse approvado ou não
de Maranguape; e sem ella os Srs. Ferraz, Cunha podesse ir avante.
Daqui resultaria ao senado o conhecimento do
Vasconcellos, barão da Boa-Vista, barão do Pontal,

barão de Suassuna, Candido Borges, Carneiro de estado actual das cousas, o conhecimento do estado
Campos, Euzebio de Queiroz, Souza Queiroz, Paula em que se acha o nosso commercio e a nossa
Albuquerque, Mendes dos Santos, Ferreira Penna, industria; resultaria conhecer-se si de taes medidas
Vianna, Sinimbú, Pimenta Bueno, Fernandes Torres, póde resultar ou não detrimento ao paiz e ao

Jobim, Dias de Carvalho, Nabuco, marquez de Caxias, progresso de sua prosperidade, e desta fórma
cumpriamos um dever que eu creio ser o mais
e visconde de Uruguay.

Comparecendo no entretanto o Sr. marquez de importante na quadra actual.
OS SRS. VISCONDE DE ITABORAHY E

Caxias, o Sr. presidente abre a sessão com 29 Srs.
senadores.

Lida a acta da anterior, é approvada.
Não ha expediente.

SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

Sr. presidente, creia V. Ex., creia o senado, e eu estou

Compareceram mais, durante a sessão, os Srs. persuadido que todos nós estamos certos disto: a
visconde de Maranguape, Ferreira Penna, marquez de quadra actual não é de politica, ninguem hoje procura

Olinda, Candido Borges, Dias de Carvalho e Miranda.
NOSSO MEIO CIRCULANTE.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

saber como é que verdadeiramente a constituição é
executada; todo o mundo procura hoje saber como é

que a administração promove a nossa industria e o
nosso commercio.

Nesta palavra – industria – entra, como muito

E' unicamente para pedir a V. Ex. que dê algumas importante, a industria agricola, que é a base de
providencias relativamente aos projectos sobre que já nossa riqueza e do nosso commercio; sem ella
não
é
possivel
que
haja
fiz um requerimento em uma das sessões passadas. porconsequencia
Primeiramente

verdadeiramente prosperidade no paiz. Ora, V. Ex.,

como todos, conhece que o meio circulante é o motor
principal,
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delle resulta o bem ou o mal da industria, o detrimento ou a pertencia de não ter examinado os negocios publicos com

vantagem do commercio; todas as operações commerciaes e aquella solicitude que era do dever do representante da
todas as emprezas industriaes dependem do estado do meio nação. Ora, Sr. Presidente, si acaso Mr. Grey vivesse entre

circulante; o nobre ministro da fazenda, portanto, em nós não podia justificada razão lançar-nos a mesma
consideração a este principio, offereceu este projecto para censura?

E

nós

como

responderiamos?

Efficaz

e

melhorar uma das entidades do meio circulante, isto é, a satisfactoriamente? Creio que não.
Entretanto eu tenho receio de fallar ainda n'esta casa
moeda de prata. Na apreciação das idéas do nobre ministro
entraria sem duvida alguma tudo quanto é relativo ao meio sobre este objecto, porque immediatamente ouço censuras
circulante, avaliar-se-hia o estado da nossa moeda de ouro, da maioria as mais severas. Dizem-me que eu roubo o
o estado da nossa moeda de cobre e a relação que ha entre tempo do senado com requerimentos, que o lado a que

ellas, e porconsequencia os papeis de credito, isto é... dos pertenço occupa-se com questões de lana caprina, e que
diversos papeis do banco que não fazem outra cousa mais vem fazer requerimentos para roubar tempo, quando esses
do que representar essas entidades da circulação: por isso, requerimentos não versam sinão não sobre objectos da
digo eu, Sr. presidente, que o estado do nosso meio maior importancia, dos quaes depende sem duvida alguma a
circulante é de uma vantagem reconhecida e indispensavel. marcha, o progresso da nossa prosperidade, ou a nossa

Eu mesmo nesta occasião, Sr. presidente, diria que, decadencia.
quaesquer que sejam os erros, quaesquer que sejam os
Sr. presidente, declaro a V. Ex. que, si eu fôra ministro da
abusos da administração, por ora passemos por elle uma corôa actualmente, havia de pungir-me sobremodo um grave
esponja, e vamos cuidar sómente deste importantissimo
remorso; nem o mais santo confessor poderia arrancal-o da minha
projecto, comtanto que a assembléa não se encerre sem
consciencia. O remorso, senhores, seria: Entregaram-me o paiz
alguma disposição definitiva.
no meio da prosperidade, sem questões politicas, no gozo de uma
Senhores, eu seria prolixo, si acaso dissesse ainda ao
senado que a intelligencia da lei de 11 de setembro de 1856 conciliação judiciosamente comprehendida e executada, sem
deve ser fixada? V. Ex. não viu que, apezar de serem questões administrativas e economicas que obstassem sua
profligadas aqui, na camara dos deputados, e geralmente no marcha progressiva de prosperidade, como demonstra o estado
paiz, as doutrinas do nobre ministro da fazenda; V. Ex. não da renda nunca visto no paiz; e entretanto, em consequencia de
viu, digo, pouco mais ou menos que as mesmas doutrinas medidas mal concebidas e parcialmente executadas, passados 16
foram em officios expendidas agora no banco? Parece que o
mezes, o entrego agitado e a braços com difficuldades
nobre ministro se julga ainda auctorisado para continuar a
economicas da maior transcendencia. E' o que vemos.
fazer o que já fez.
Declarou-se que era um grande mal o juro de 9% nos
Porconsequencia isto depende de não termos tomado
uma resolução definitiva. Embaraçada sem duvida pelo descontos; e como está o juro? Declarou-se que a industria
nobre ministro da fazenda, embaraçada pela illustre maioria, estava acabrunhada, que não podia marchar, porque faltava

que não quiz na occasião da discussão das operações o elemento principal, o meio circulante; e como está o meio
realizadas pelo nobre ministro tomar parte no debate, circulante? Dizia-se que a nossa moeda não estava nos
deixando o nobre ministro isolado nelle, não houve um voto, termos em que a lei determinou: e como está ella hoje?
porconsequencia não se póde saber qual é a opinião official Dizia-se que havia no paiz um desanimo profundo em todas
do senado.

Isto é um grande mal, Sr. presidente, porque, quando

as industrias: como está hoje?

A todas estas perguntas deve o senado responder

não haja outro inconveniente (V. Ex. tenha a bondade de antes de encerrar-se a sessão; por isso, Sr. presidente,
prestar um minuto de attenção a isto que vou dizer), quando atrevo-me a pedir a V. Ex., que tanta benevolencia tem tido
não haja outro inconveniente, ha um, e é que parece que o para comigo, que, acabadas as urgencias já votadas, dê para
senado e a camara dos deputados estão em contradicção a ordem do dia o projecto do nobre ministro da fazenda. Eu
com o ministerio. Isto dá força ao poder executivo? Não se afianço e creia-me V. Ex. que da minha parte não hei de

hão de repetir de novo estas reclamações em outra protellar a discussão; darei sómente a minha opinião,
occasião? para o anno não havemos de repetil-as? De certo porque, bem ou mal concebida, eu não sou responsavel por
que sim, e o tempo se perde, porque estas materias foram ella... não... com tanto que empregue eu no seu estudo toda
extensivamente discutidas na camara dos deputados e no a solicitude necessaria.
senado.

E os que me collocaram aqui, si têm de se achar

Temos pois que o governo sustenta uma opinião, a enganados emquanto á capacidade para entrar no exame de
maioria, por assim dizer, pensa contra, porque eu creio que, taes objectos, ficarão satisfeitos e compensados com o zelo

como não houve votação, tenho direito para crer que a e boa fé com que expresso o voto de minha consciencia.
maioria do senado e da camara dos Srs. deputados pensa Portanto, como disse, não hei de protellar, e estou ainda

contra o ministro da fazenda, em tal caso o nobre ministro convencido que nenhum dos nobres senadores o farão. V.
insiste na sua opinião. Veja V. Ex. si o governo ganha força Ex., dando para ordem do dia o projecto do nobre ministro

moral collocado em tal posição! E quem tem culpa, a fallar a da fazenda, faz um importantissimo serviço.
Poder-se-ha dizer: «Isso é demasiado ardor de
verdade somos nós: eu lamento, Sr. presidente, que um dia

se diga que o corpo legislativo não resolveu a mais patriotismo. Tende um pouco de paciencia, ahi vem a lei do
importante das questões que se discutem actualmente no orçamento e então podereis dizer quanto quizerdes.»
Senhores, eu sempre seguirei a maxima: Aquillo que o dever

paiz.

Lembro-me, Sr. presidente, que Mr. Grey em 1796 me impõe a obrigação de fazer, faço-o logo, não espero que
accusou ardentemente a camara a que elle

a sorte me depare a occasião, porque em regra geral, nós
neste
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mundo nada sabemos do porvir, e somos a mór parte das

de advogar a causa dos pobres, ou si esse não é o dever

vezes logrados pela fortuna: póde ser que o orçamento

e dever sagrado de todos os representantes da nação

venha, póde ser que não venha, e como ha esta

sem excepção de um só, e si os representantes da nação

alternativa, eu vou empregando os meus meios, e por isso

poderiam tolerar um governo...

é que peço a V. Ex. que tenha a bondade, acabadas

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Peço a palavra.

estas urgencias, de dar para ordem do dia o projecto que

O SR. D. MANUEL: – ...que se oppuzesse a

altera o valor da moeda de prata.

quaesquer medidas tendentes a alliviar os soffrimentos da
classe menos favorecida. Isto não é discurso, e

RECTIFICAÇÕES.

reclamação contra um erro que vem na folha official da
casa. O governo tem feito, e continúa a fazer o que lhe foi

O SR D. MANUEL (pela ordem): – Sr. presidente,
principiarei pedindo a V. Ex. que tenha a bondade de
informar-me, si porventura sabe quantos senadores
estavam na casa hontem, quando foram votadas as
emendas offerecidas pelo nobre senador o Sr. visconde
de Itaboraby.
O SR. PRESIDENTE: – Não estou lembrado.
O SR. D. MANUEL: – Nem os Srs. secretarios?
O SR. 1º SECRETARIO: – Trinta e cinco.

possivel para attenuar os effeitos da carestia dos generos
alimenticios.
O SR. PRESIDENTE: – O Sr. Silveira da Motta
tinha pedido a palavra para alguma reclamação?
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sim, senhor, é
para fallar sobre a reclamação.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra, mas peço
que se cinja sómente a isso.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre senador

O SR. D. MANUEL: – Tome nota, Sr. tachigrapho.

pela provincia do Rio Grande do Norte fez uma

O SR. PRESIDENTE: – O numero dos Srs. que

rectificação sobre uma declaração que vem na folha

compareceram hontem consta da acta; mas não posso

official da casa, a respeito do numero dos Srs. senadores

saber si estavam todos presentes na occasião da

que votaram pelas emendas do Sr. visconde de Itaborahy.

votação.

Eu pedi a palavra para fazer sentir ao nobre senador que

O SR. D. MANUEL: – Não é porque eu não saiba,

a sua reclamação foi demasiadamente rigorosa, e que S.

que pergunto a V. Ex.; eu sei bem quantos senhores

Ex. podia bem facilmente ter reconhecido, pela maneira

votaram pelas emendas, por uma votaram 12, por outra,

por que o Diario publicou o facto, que houve um equivoco

13. Ora, pois ouça V. Ex. o que diz o Diario do Rio, isto

da parte desta folha, e um equivoco que se descobre logo

tem sua importancia: «Post scriptum. Depois de havermos

á primeira vista.

escripto este artigo, soubemos, que as emendas do Sr.

Tendo-se publicado que os membros que votaram

visconde de Itaborahy não foram approvadas por um

pelas emendas eram 12 ou 13, já se vê que era

voto!» E note-se que – um voto – vem em caracteres

impossivel que ellas cahissem por um voto só, visto que

italicos. Ora, não ha nada mais inexacto.

para haver votação era necessario que estivessem

UM SR. SENADOR: – Foram apenas doze ou

presentes 29 Srs. senadores. Portanto, desde que se

treze que votaram pelas emendas; o senado rejeitou-as

declarou antecedentemente que o numero dos que

por uma grande maioria.

votaram pelas emendas foi de 12 a 13 membros, claro

O SR. D. MANUEL: – Não sei si foi grande ou
pequena.
Portanto, os senhores que deram esta informação

estava o equivoco...
O SR. D. MANUEL: – Mostre aonde é que o Jornal
diz que votaram 12 ou 13.

e os que escreveram isto, escreveram uma inexactidão. E’

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Declararam

necessario dizer a verdade ao paiz, é necessario não

hontem os jornaes, declararam alguns senadores no acto

illudil-o e é necessario que o Diario do Rio ande direito;

da votação. Que importancia pois tinha o equivoco de

porque, si não andar direito, eu proporei a rescisão do

dizer-se que as emendas cahiram por um só voto? Eu

contracto, até porque este jornal está faltando todos dias

creio que um engano destes da parte do Diario não

aos seus deveres; o senado compare e seu proceder com

merecia tanto rigor para o nobre senador intimidar logo

o que está determinado no contracto, e verá si eu digo

essa folha com uma recisão de contracto, no caso de

alguma cousa inexacta, como o que ha pouco li.

continuar a ter equivocos desta natureza.

Já vê V. Ex. que o meu fim é esclarecer o paiz, e

O SR. D. MANUEL: – Não é só por isso.

dizer que as emendas do Sr. visconde de Itaborahy,

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente, eu

emendas que eu não posso deixar de reconhecer que

não nego que os trabalhos da casa possam ser

contêm doutrinas muito importantes...

publicados com muito mais pontualidade; mas o que é

O SR. FONSECA: – Apoiado.

para notar é que o nobre senador só se lembrasse de

O SR. D. MANUEL: – ...digo mais, com algumas

fazer esta intimação na occasião em que deparou com o

das quaes eu concordo e em tempo competente mostrarei

equivoco a respeito de uma votação.

ao nobre visconde o ao senado qual é a minha opinião a

Entendo que os senadores devem ser muito

respeito dellas; que essas emendas, digo, não passaram

cuidadosos da ordem da publicação dos trabalhos, que

por grande numero de votos; não por que o senado não

não devem deixar passar inexactidões. Na verdade, ainda

esteja muito inclinado a fazer todos os beneficios ao paiz;

ha poucos dias, verbi gratia, o nobre presidente do

mas porque em sua sabedoria julgou, e muito bem, que a

concelho reclamou contra uma inexactidão que encontrou

occasião não era azada para approval-as.

em um discurso meu publicado tardiamente, porque eu

Mas isto é questão para depois; em tempo
competente tractaremos della, nós tambem havemos de
emittir

as

nossas

fracas

e

humildes

opiniões,

mostraremos si porventura a opposição tem o monopolio

e

faço um grande sacrificio em rever discursos.
Eu não estava presente na occasião em que S. Ex.
fez essa reclamação; mas, si eu estivesse e tivesse um
açodamento egual a respeito das inexactidões do
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Jornal, teria aproveitado a occasião para dizer ao nobre

esteve no poder, confesso que sinto vêr-me hoje na

presidente do concelho que rectificasse a sua rectificação,

necessidade de rebater algumas das proposições que S.

porque, do que S. Ex. disse, podia até certo ponto dar a

Ex. proferiu na casa contra as intenções do governo.

entender que eu tinha alterado suas palavras. Mas,
felizmente S. Ex. declarou que eu me referira ao que se

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não fallo
contra as intenções.

tinha publicado no extracto do Correio Mercantil. Mas,

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

tendo eu lido o extracto na occasião em que fazia o meu

ESTRANGEIROS: – O nobre senador conhece melhor do

discurso...

que ninguem quaes são os principios de alguns dos

(O Sr. presidente do concelho dá um aparte.)

membros do actual gabinete a respeito da questão que se

V. Ex. usou de uma expressão que precisava de

tem aventado relativamente á reducção dos direitos de

rectificação, porque disse que o orador disse ter lido; isto

importação dos generos alimenticios.

não é affirmar que eu li. Parecia que eu tinha emprestado

O que disse hontem um nobre senador por S.

a V. Ex. algumas expressões, e isto é uma injustiça que

Paulo não foi uma novidade para o governo; S. Ex. ainda

se me fazia.

não pensava em vir manifestar suas opiniões nesta casa,

Demais, o nobre presidente do concelho não devia

quando eu no concelho de estado pleno sustentei com

esperar pelo meu discurso para fazer esta rectificação; S.

todas as minhas forças, por todos os modos que me era

Ex. devia ter reclamado contra a publicação do Correio

possivel, a necessidade da diminuição desses direitos. V.

Mercantil, que eu li fielmente.

Ex. (ao Sr. visconde de Itaborahy) não se recorda de que

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Fiz a

fiz isto?

reclamação quando li.

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Não digo o

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. reclamou

contrario.

uma cousa que se tinha publicado um mez antes, e só

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

depois do meu discurso é que se lembrou de dizer que

ESTRANGEIROS: – O nobre senador não póde, portanto,

isso não era exacto. O que me parece é que V. Ex., tendo

pensar que eu sou infenso ou alheio a similhantes

dito essas proposições aqui na casa, depois pensou no

melhoramentos.

negocio...

Note-se que eu e o Sr. Marquez de Olinda somos

O SR. PRESIDENTE DO CONCELHO: – Está

dois membros do concelho de estado que estamos no

enganado; o que eu disse está no meu discurso, não é o

ministerio, e que pensamos assim sobre esta materia.

que está no Correio Mercantil.

Como, pois, se vem dizer que o governo está querendo

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Mas eu quizera

oppôr se a medidas tão uteis e necessarias?!

que V. Ex. não aproveitasse a occasião do meu discurso

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ o facto.

para fazer essa reclamação, porque desta maneira

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

pareceu dar a entender que eu é que tinha alterado suas

ESTRANGEIROS: – Vá ouvindo para vêr que não é o

palavras.

facto.

Em conclusão, Sr. presidente, parece-me que o

Sr. presidente, eu penso que mesmo no caso que

equivoco do Diario do Rio de Janeiro está conhecido, e

figurou o nobre senador pelo Rio de Janeiro, de não

por isso não era digno de um reparo tão rigoroso como

estarem as rendas naquella época no estado de

fez o nobre senador pela provincia do Rio Grande do

prosperidade em que S. Ex. diz que se acham hoje, ainda

Norte.

nesse caso digo eu, sou da escola daquelles que pensam
O SR. D. MANUEL: – E ainda me escapou o

seguinte:

«O

governo

acceitava

essas

emendas,

conforme disse o nobre presidente do concelho.»
O Sr. Visconde de Itaborahy pronuncia um
pequeno discurso que publicaremos no appendice.

que a reducção de impostos, principalmente sobre
generos de grande consumo, em logar de diminuir as
rendas, augmenta-as; porque os generos de primeira
necessidade, estando mais ao alcance dos consumidores,
são procurados em maior escala.

Pergunto eu, a farinha de trigo tem grande
ORDEM DO DIA.

consumo no Imperio? Não, porque, tão sobrecarregada
como está de direitos, póde ser hoje considerada como

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE.

um objecto de luxo. Eu reclamarei sempre contra a
imposição de tão pesadas taxas em certos generos,

Continuou

a

discussão,

adiada

na

sessão

quaesquer que sejam as circumstancias das finanças;

antecedente, da urgencia proposta pelo Sr. D. Manuel,

porque entendo que, ainda não sendo prosperas, o meu

para se verificar na seguinte sessão a 3ª discussão da

principio deve prevalecer.

proposição da camara dos deputados, mandando vigorar

Além disto cumpre observar que já deviam ser

a actual lei do orçamento emquanto não for promulgada a

muito prosperas as circumstacias financeiras do Imperio

que deve reger no seguinte anno financeiro.

na época a que me refiro, para que o nobre senador por

Os Srs. Ministro da Justiça e Visconde de

Goyaz podesse dizer, como nos disse ha poucos dias,

Itaborahy pronunciam discursos que publicaremos no

que o ministerio transacto entregou-nos os cofres

appendice.

regurgitando de dinheiro, e a administração no estado

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE (Ministro

mais lisongeiro possivel. Todavia foi o governo de então,

dos Negócios Estrangeiros): – Sr. presidente, nada me

que, de accôrdo com a maioria do concelho de estado,

custa tanto como ter de responder ás observações que

promulgou a tarifa actual, deixando de reduzir os direitos

acabo de ouvir ao nobre senador pela provincia do Rio de

de que se tem fallado, porque receava o apparecimento

Janeiro em opposição ao ministerio de que tenho a honra

do um deficit, quando eu entendia, como entendo ainda

de fazer parte. Tendo dado sempre o meu apoio ao nobre

hoje, que os generos de primeira necessidade não estão

senador emquanto elle

sujeitos a similhante principio, e que o governo
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deve até empregar parte da renda do Estado para acudir

de prorogar a sessão, não ha necessidade de urgencia

a população quando tem fome.

para a discussão da resolução.

Sr. presidente, se fallo com algum calor, é porque
tendo

sido

a

minha

opinião

tão

Demais, Sr. presidente, eu vi o procedimento dos

solemnemente

nobre ministros relativamente a discussão, notei que SS.

manifestada, não podia esperar que ao ministerio de que

EEx. nada disseram na, 1ª e 2ª discussão, e só quando

tenho a honra de fazer parte se dirigissem accusações

se tracta da urgencia e que os nobres ministros da justiça

desta ordem.

e estrangeiros se levantam para declarar ao senado suas

Direi mais, Sr. presidente, que a assembléa geral
foi muito prudente em conceder auctorisação ao governo

opiniões a respeito das emendas propostas pelo nobre
senador pelo Rio de Janeiro.

para reformar a tarifa das alfandegas sem lhe marcar

Não posso, Sr. presidente, estar convencido da

tempo, porque não se póde fazer este trabalho de um

falta de fundamento de meu voto; os nobres ministros não

jacto, e por lei permanente; é preciso que, á proporção

me convenceram que eu estava em erro, e por isso,

que a practica fôr mostrando a necessidade de certas

adoptando o principio do nobre ministro do imperio, isto é,

modificações, e governo as vá fazendo. O poder

que todas as vezes que se não está bem ao facto de uma

legislativo está observando os actos do governo; e, si este

questão adia-se; que todas as vezes que se não pode

não faz o melhor uso da faculdade que lhe foi concedida,

saber com exactidão qual das duas partes tem razão, si

ahi estão as camaras para lhe irem á mão.

aquella que impugna, ou si a outra, deve-se adiar,

Eis porque eu digo que muito prudentemente o

principio este manifestado por S. Ex. na camara dos Srs.

corpo legislativo deu essa auctorisação; e, para que se

deputados relativamente ao adiamento da assembléa

conheça quanto convém que ella continue, observarei

provincial, que devo eu fazer? Adiar a questão, isto é,

que, tendo o governo organisado a actual tarifa, em que

pedir calma e reflexão para poder dar o meu voto, ou a

se não fizeram certas reducções, por parecer que as

favor da resolução sem as emendas, ou contra a

circumstancias financeiras de então as não permittiam,

resolução sem ellas. Tenho pois, Sr. presidente, de votar

em

contra a urgencia. Direi mais, além de não suppor que a

bem

pouco

tempo

começou-se

a

conhecer

necessidade dellas. E não será conveniente que o

urgencia

governo

aproveitar esses 4 dias que se contam de interstício para

esteja

armado

de

auctorisação

para

ir

acompanhando estas alternativas?
Este é, como se sabe, o pensamento do nobre
ministro da fazenda; e, si não fôra, eu não poderia estar

seja

absolutamente

necessaria,

podemos

a discussão de outros objectos, que tambem já foram
considerados urgentes pelo senado e que realmente o
são.

com elle, porque tenho bastante dignidade para sustentar

Ha ainda sobretudo uma razão especial, e vem a

as idéas que professo, e que, como elle, desejo que

ser que a lei do orçamento esta se discutindo na outra

sejam realizadas.

camara, e só resta o orçamento da receita e alguns

O Sr. marquez de Olinda tambem não segue

artigos additivos. Ora, não é muito que hoje ou amanhan

outros principios, e isto parece-se sufficiente para que a

se vote a receita, separem-se os artigos additivos

nação faça ao ministerio actual a justiça de crer que elle

conforme o systema adoptado pelo ministerio, e então

não póde ser indifferente aos soffrimentos que affligem as

venha a lei do orçamento ser discutida no senado, e

classes menos abastadas da nossa população, em

nessa occasião podemos nós, comparando a lei do

consequencia da carestia dos generos de primeira

orçamento com as circumstancias mais urgentes do paiz,

necessidade.

resolver aquillo que devemos adoptar como emenda, ou

O SR. D. MANUEL: – Ora respondam a isto! Agora
quero ouvir lá o novo financeiro o Sr. Motta.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr.
visconde de Jequitinhonha.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Vai fallar o mestre.

approvar a resolução tal qual sem emenda alguma.
V. Ex. vê portanto que este meu modo de proceder
é absolutamente prudente; quero formar um juizo para
votar de uma ou de outra fórma, por isso não posso votar
pela urgencia. Não se perde tempo; pelo contrario, ganha-

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.

se; e demais, acho que a urgencia não traria sinão uma

presidente, eu tenho de dar meu voto relativamente ao

discussão precipitada, que, apezar de todas as condições

requerimento de urgencia que está em discussão.

de resolução, não deve jamais ser adoptada pelo senado.

Desejava satisfazer ao actual ministerio votando por este

Sr. presidente, eu não posso deixar de tomar em

requerimento, mas, depois de reflectir no modo como o

consideração algumas das proposições proferidas pelos

ministerio se comporta nas discussões, examinando a

nobres ministros da justiça e do imperio; mas, resumindo

quadra em que nos achamos, attendendo á faculdade que

as opiniões de um e outro creio que posso dizer que ellas

o governo tem de prorogar a sessão e a firme e poderosa

significam o seguinte: «Nós entendemos que devem ser

maioria que o ministerio tem em ambas as camaras,

diminuidos os direitos sobre os generos alimenticios;

decidi-me a votar contra a urgencia.

estas opiniões têm sido sempre as nossas...

Mostrarei em primeiro logar que o ministerio, tendo

(O Sr. ministro da justiça dá um aparte.)

uma firme maioria em ambas as camaras, ha de e deve

V. Ex. nunca as professou em publico, porque não

contar com ella para as prorogações; não ha de querer

teve occasião; mas estou convencido que estas são

desmentir

honroso,

tambem as suas opiniões; e estou tanto mais convencido,

apparecendo outro que nada menos deve certificar sinão

quando o nobre ministro dos negocios estrangeiros disse

que o ministerio não tem maioria nas camaras, muito

que, si as idéas do ministerio não fossem essas, elle não

principalmente na camara dos Srs. deputados. Si pois o

podia continuar a ser ministro com os seus collegas.

este

facto,

que

aliás

lhe

é

ministerio tem lá essa maioria que o ha de acompanhar
em circumstancias tão emergentes como a actual, e tendo
elle a faculdade

Assim, eu devo concluir que essas idéas são
tambem
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as de V. Ex.; faço essa justiça ao nobre ministro, quando como

se

acha

na

discussão,

mas

isto

é

sem

entendo que S. Ex. não póde na quadra actual ter uma inconveniencia publica; uma vez, portanto, que se prova
opinião diversa; isto é, não póde acreditar que se devem que ha inconveniencia publica, a formula deve ceder. Ha
manter direitos fortes sobre generos alimenticios, quando ou não ha inconveniencia publica de continuarem os
as circumstancias do paiz são aquellas que observamos, generos alimenticios no estado em que se acham?
quando no discurso da corôa se nos declara mui

E’ ou não verdade que da diminuição dos direitos

formalmente que é necessario attender á sorte da ha de se seguir, dado certo prazo, a diminuição dos
população pobre.

preços? Sem duvida alguma: logo ha inconveniente real

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Apoiado.

em se não adoptarem as medidas na resolução, e esperar-

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Por se pela lei do orçamento para n’ellas enserirem-se as
isso, Sr. presidente, estou certo que essas são as idéas emendas propostas pelo nobre senador pelo Rio de
dos nobres ministros; todos elles vão de accôrdo com o Janeiro. Si ha inconveniente, como poderemos sustentar
que diz o nobre ministro dos negocios estrangeiros, mais a formula?
referindo-se a opiniões suas proferidas em outro logar, e

Como poderemos mais desejar que a resolução

talvez aqui mesmo nesta casa. Cifrou-se portanto o que passe tal qual veiu da camara dos Srs. deputados? Eu
disseram os nobres ministros no seguinte: «Nós somos quizera que os nobres ministros nós mostrassem que não
destas opiniões, queremos que se diminuam os direitos; havia inconveniente algum; mas são os proprios nobres
este porém não é o logar, nós nos preparamos para fazel- ministros que declaram que é urgente attender á sorte da
o.» Creio que outra cousa não se póde concluir de todo o população pobre. Pois, senhores, si os nobres ministros
discurso, de toda a eloquencia deferida pelos nobres consideram isto urgente, ha de sómente a formula preterir
ministros. Precisamos, portanto, pôr as opiniões dos a urgencia a auctorisar o senado para não inserir o
nobres ministros bem descarnadas, sem os atavios com remedio na resolução que se discute? Isto é uma
que SS. EEx. as trajaram; fallemos portuguez claro.

verdadeira e positiva contradicção.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Si eu tenho

Os nobres ministros não mostraram que não havia

alguma cousa de eloquente, tenho aprendido com V. Ex. inconveniente em se demorar o remedio. Seria pois o
nesta sessão.

mesmo que aconteceria ao medico que, tendo de salvar

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si V. Ex. um enfermo e achando ao pé de si o remedio proprio e
quer me perturbar com obsequios de tal natureza, eu peço devidamente preparado para isso, o não quizesse applicar,
a V. Ex. que não obre comigo tal injustiça, porque eu não porque não veiu da botica aonde costuma dirigir suas
estou no logar mais folgado, attento o meu natural receitas, aliás conhecendo, como disse, que o remedio era
acanhamento.

tal qual aquelle que elle poderia obter do seu confidente

Sr. presidente, o simples enunciado que acabo de pharmaceutico.

O

pharmaceutico é

o

ministerio, o

expor á consideração do senado prova a futilidade da ministerio quer que a medida parta da sua botica, não quer
argumentação com que os nobres ministros querem de fórma alguma que o remedio possa ser manipulado em
converter o senado a suas opiniões. Si é um beneficio, si outra

qualquer

casa,

nem

mesmo

na

casa

dos

este beneficio ha de ser recebido pela população inteira, representantes da nação.
não se póde demoral-o, porque não creio que os nobres

Eu, Sr. presidente, demorar-me-hia sobre este

ministros possam sustentar que, quando se tem fome, ultimo topico, si o nobre senador pelo Rio de Janeiro não o
quando se não tem meios de subsistencia, quando os tivesse tão eloquente e sensivelmente discutido perante o
generos alimenticios estão caros e a pobreza se recente senado; dizer mais do que elle disse não é possivel, por
destas miserias, se deva demorar por um dia, estando nas consequencia

remetto-me

ao

silencio.

Mas,

pelos

mãos dos corpos politicos do Estado evitarem esse mal. argumentos inconcussos que o nobre senador apresentou,
Tenho

pois

como

certo

que

os

nobres

ministros estou que o senado ficou convencido de que só um

reconhecem que este beneficio á população deve ser feito simples orgulho da parte do ministerio fez com que elle

já; não póde ser espaçado, porque isso seria uma não quizesse que partisse do senado uma medida, que
verdadeira zombaria, seria escarnecer da pobreza, o que aliás o proprio ministerio reconhece como urgente.
eu não posso crer que os nobres ministros pretendam,
porque elles professam as mesmas opiniões que nós.

Eu apenas accrescentarei que não é do senado
que o ministerio tem esse ciume; não é da opposição do

Senhores, será porventura a falta de tempo senado, é daquelles que não têm podido dar ainda o seu
embaraço tal que deva tornar menos apreciado por nós apoio aos nobres ministros....
este beneficio? o facto de ir esta medida na resolução que

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não apoiado.

se discute é tão irregular e anti-constitucional que nos deve

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...as

obrigar a não inseril-a aqui? Não posso conceber que seja emendas partiram da opposição, porconsequencia é
anti-constitucional, nem que haja o menos inconveniente preciso que sejam rejeitadas para o ministerio ou seus
em irem estas emendas na resolução. Si se tractasse de amigos as apresentarem.
uma

importante

inovação,

si

fôsse

uma

Isto que acabo de dizer. Sr. presidente, justifica a

medida

administrativa de outro genero que se tractasse de inserir parcimonia, talvez a estreiteza e acanhamento com que
na resolução, então sim, podia dizer-se: «Não ha urgencia; nos

temos

comportado

no

senado,

quasi

nunca

para que havemos de incluir na resolução esta medida, offerecendo meios administrativos ao ministerio, porque
que póde, sem inconveniente algum, ser inserida na lei do estamos convencidos de que elle não os acceita, e não o
orçamento ou em outra qualquer lei?»

faz unicamente pelo motivo de serem propostos por

Senhores, eu creio que as formulas devem ceder ás aquelles que não lhe dão o seu apoio.
necessidades reaes do paiz. E’ uma formula que esta
resolução seja adoptada sómente da maneira

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não apoiado.
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O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – De que não passou, e porque, senhores? Pois a emenda não
serve offerecermos nós emendas? Os Srs. ministros punha em vigor a resolução que discutimos por 4 mezes
dizem,

é

verdade:

«Offereçam

emendas.»

Mas

já mais do que o mez de maio, em que os nobres ministros

adoptaram uma só?

nos declaram que a lei do orçamento ha de achar-se

Sr. presidente, ha outro argumento que peço votada? Por que motivo se oppoz o ministerio a essa
licença ao honrado ministro da justiça para dizer que é um emenda? E’ porque, senhores, tem elle a convicção de
verdadeiro sophisma, e está em inteira contradicção com o fazer passar a lei do orçamento até o fim de maio? De
procedimento e opiniões proferidas na outra camara pelos modo nenhum.
nobres ministros, e vem a ser:

«A lei de orçamento,

A conclusão necessaria do procedimento do

disseram elles, estará votada até fins de maio do anno que ministerio na outra camara, relativamente a essa emenda,
vem, e então esta resolução que propômos por méra revela o verdadeiro pensamento do ministerio, e é que elle
cautela não terá vigor; a lei do orçamento ha de principiar não quer para o exercicio de 1859–1860 outra lei do
de 1º de julho, porque até lá não é possivel de fórma orçamento sinão a resolução que se discute e o arbitrio
alguma que deixemos de ter lei do orçamento.»
Eu

disse

que

esta

proposição

que elle pretende exercer relativamente á administração

estava

em publica. Ora, desta fórma não provo eu ao senado que ha

contradicção manifesta com os actos e opiniões proferidas cabal contradicção entre aquillo que nos assevera hoje o
pelos nobres ministros na outra camara, porque, propondo nobre ministro da justiça e o que nos asseverou tambem o
alli o Sr. Salles Torres Homem uma emenda de redacção a nobre ministro do imperio hontem relativamente ao prazo
esta resolução para que só tivesse ella vigor por 4 mezes; em que elle suppõe que a lei do orçamento ha de ser
contados de maio futuro, essa emenda foi energicamente votada? Sem duvida alguma. Si porventura o ministerio
impugnada pelos Srs. ministros, e não passou. Então tem certeza de que além de junho não ha de vigorar esta
como espera o ministerio em maio a lei do orçamento? é resolução, por que motivo não acceitou emenda de
de summa importancia, e ainda constitucional, e uma redacção?
verdadeira

garantia,

a

emenda

que

aquelle

nobre

Eu declaro a V. Ex. que tambem pretendo propor

representante da nação offereceu. E’ um facto anomalo essa emenda na 3ª discussão. Estou convencido que os
passar um anno sem lei do orçamento!

nobres ministros hão de impugnal-a, hão de fazer talvez

A emenda não significava outra cousa mais do que com que ella caia; mas nem por isso deixarei de a propor
dizer ao ministerio: «Vêde bem que, si vossa intenção é para salvar um escrupulo de consciencia, para mostrar
que não haja lei do orçamento, si vossa intenção é que bem claro ao paiz a contradicção dos nobres ministros, e,
examinemos o estado das necessidades publicas, si vós principalmente, como uma garantia do corpo legislativo,
pretendeis governar com o arbitrio, tendo sómente uma lei fixando a época em que a lei deve ter seu effeito, para que
incompleta,

uma

lei

que

não

foi

feita

para

as não aconteça que daqui por diante seja isto um expediente

circumstancias em que nos achamos, esta lei não durará usual adoptado pelos ministerios, todas as vezes que
além do prazo das camaras; haveis de vos ver na quizerem arbitrio e não se quizerem sujeitar ás condicções
necessidade de propôr outra resolução, ou promover a do systema representativo na direcção dos negocios; tanto
votação da verdadeira lei do orçamento.»

mais é isto para recear, que não cessam de citar-nos

De outra fórma, todas as vezes que os Srs. exemplos.
ministros quizessem ter um arbitrio extraordinario, todas as

Sr. presidente, aqui no senado, ou si não foi aqui,

vezes que fossem ineptos no exame das verdadeiras fóra da casa, têm-se lembrado exemplos de paizes
necessidades publicas, tinham um meio em suas mãos, estrangeiros onde se têm proposto medidas similhantes a
que era embaraçarem os trabalhos das camaras, obstarem estas; mas como? fixando se um prazo, e prazo curto. Já
por esta fórma que a lei do orçamento se votasse, e, no lembrei ao senado o caso de lord Palmerston, o qual
ultimo dia da sessão, apparecerem com uma resolução declarou á camara dos communs que o governo,
mandando

vigorar

o

orçamento

anterior;

e,

como tencionando

dissolvel-a,

queria

que

passasse

uma

similhante orçamento não póde ser a expressão das resolução que lhe desse os meios precisos para poder
necessidades publicas do anno, como nelle se não revela administrar o paiz até á reunião da nova camara. Não se
sinão aquillo que os representantes da nação em uma vê pois o termo, e o termo curto marcado pelo poder
época atrazada entenderam como indispensavel ser executivo? entretanto que a resolução é de tal fórma
votado em beneficio do paiz, os Srs. ministros tinham o redigida, que dá logar a crer-se que o ministerio não quer
arbitrio ao depois para dizerem: «Nós estendêmos a outra lei do orçamento sinão essa resolução para todo o
despesa, estendêmos a receita, tomámos sobre nós a exercicio de 1859–1860.
responsabilidade de promover este ou aquelle serviço

Tenho, Sr. presidente, mostrado claramente que os

publico, porque a lei do orçamento que tinhamos não era nobres ministros estão em contradicção manifesta, e que é
completa.» E fariam tudo que quizessem sem se exporem necessario que o senado se acautele o mais que fôr
ás torturas da discussão! E o paiz verá dispendidos os possivel para não ir estabelecendo exemplos que hão de
seus dinheiros sem o consentimento previo dos seus destruir inteiramente o regimen representativo.
representantes. Eis aqui como póde o ministerio exercer o

Sr. presidente, creio que não ha duvida alguma no

seu prejudicial arbitrio em materia tão importante como é a paiz (pois não é mister que me refira ao senado) que não
do emprego da renda, uma vez que não haja prazo ha duvida alguma no paiz de que a monarchia que nos
marcado na resolução de que se tracta. Aquelle nobre rege é uma monarchia representativa e não uma
representante, portanto, e a minoria da camara dos Srs. monarchia absoluta. Nas monarchias absolutas o poder
deputados tiveram toda a razão em propor essa emenda.

executivo é tudo, e nas monarchias representativas a sua

Mas o que fez o ministerio, senhores? Approvou a base assenta sobre a discussão livre, e o voto explicito de
emenda? Oppoz-se a maioria a essa emenda, ella

todas as medidas que tendem
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a tirar dinheiro do bolso dos contribuintes e a dispendel-o. nesta lei, quando aliás elles pretendem fazel-o já. Si não
Como é, pois, senhores, que se ha de fazer uma lei que pretendem fazel-o já, então é força confessar que ha
tem por fim auctorisar o governo com tanto arbitrio, sem nessa demora grande detrimento para a população pobre.
attenção alguma ás necessidades publicas, como o indica
a resolução que actualmente se discute?

Não creio, portanto, Sr. presidente, que devamos
admittir o systema proposto pelo nobre ministro da justiça;

O nobre ministro da justiça disse tambem que se pelo contrario, estou convencido que as emendas devem
devêra acreditar em sua palavra. Eu, senhores, acredito ser novamente propostas na 3ª discussão, para serem ou
em tudo quanto disser o nobre ministro, mas cumpro o approvadas, ou rejeitadas.
meu dever. Estou persuadido de que o nobre ministro

Mas não posso, Sr. presidente, omittir um dos

acredita em tudo que eu disser, mas cumprirá tambem o argumentos
seu dever.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quando o nobre
senador asseverar, hei de acreditar.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O

mais engraçados... perdôe-me o nobre

ministro...
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não pensei que
além de eloquente era engraçado...
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...um

nobre ministro acreditará em tudo quanto eu lhe asseverar; dos argumentos mais engraçados offerecidos pelo nobre
minha intenção é tambem acreditar em tudo quanto ministro da justiça á consideração do senado. Disse S. Ex.:
asseverar o nobre ministro.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ claro.

«Não viu o senado declararem-se nesta casa os nobres
senadores contra as emendas que offereci á lei que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas reformava a administração da justiça, dizendo-se que era
cumpre o seu dever, e eu cumpro o meu.

uma offensa á camara dos Srs. deputado negar-lhes o

Cada um de nós ha de pôr em frente da obrigação direito de discutir tres vezes essas emendas?» Achei
que tem de dar credito ás palavras do outro, os dictames engraçado este argumento, porque não posso acreditar
de sua consciencia, o cumprimento exacto e religioso do que o nobre ministro, fallasse com seriedade; não posso
seu dever. Portanto é um argumento esse que, ou tem acreditar que o nobre ministro achasse paridade entre uma
uma extensão absurda, ou então nada significa.
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – A que eu me
referi? E’ bom lembrar.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Si V.
Ex. me auxiliar a memoria...

cousa e outra.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Nem
affinidade.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Nem
affinidade, quanto mais identidade tal que podesse fazer

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu disse que o com que se adoptasse o que propunha o nobre ministro.
governo tinha em vista reduzir os direitos; o nobre senador

Sr. presidente, eu lamento muito que tenhamos

pela provincia do Rio de Janeiro contestou isso, e eu disse perdido sessão e meia por causa do açodamento com que
a S. Ex. que elle não estava auctorisado para duvidar de se tem querido levar a discussão da resolução; lamento,
minhas palavras.

Sr. presidente, tanto mais quanto os nobres ministros hão

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ de pretender fazer crer ao paiz que essa demora e perca
exactamente isso, Sr. presidente; o que eu disse tem de tempo não provém sinão da opposição.
inteira applicação áquillo que o nobre ministro acaba de

Por mais que declaremos ao senado que votou-se a

explicar; justamente sobre este objecto é que eu digo que, resolução em 1ª discussão sem que nenhum de nós
tendo no maior credito as palavras do nobre ministro, pedisse a palavra, que na 2ª discussão houve apenas tres
todavia, cumpro o meu dever sem me importar com as discursos do nosso lado, que nesta questão incidente de
promessas de S. Ex., tanto mais quanto já mostrei ao urgencia tem havido tambem só tres discursos do nosso
senado que de se seguir a opinião do honrado ministro lado; por mais que façamos ver tudo isto, estou convencido
resulta grande inconveniencia ao paiz, grande detrimento de que a maioria e o nobre ministro hão de pretender fazer
ás classes pobres e violação da constituição, e por isso crer que da nossa parte tem partido a perda de tempo.

não se deve de fórma alguma adoptar o que quer o nobre

Eu, Sr. presidente, declaro alto e bom som que não

ministro; porque, pelo menos, despojaríamos o corpo era de fórma alguma minha intenção demorar esta
legislativo de uma de suas attibuições mais essenciaes.

discussão; mas para a 3ª discussão preparava-me com a

Dir-me-ha o nobre ministro: «Nós pretendemos já emenda que acabo de declarar, e mostrarei nessa
fazêl-o, porque temos já auctorisação para alterar as occasião que as emendas propostas pelo nobre senador
tarifas, e porconsequencia podemos alteral-as no sentido pelo Rio de Janeiro devem ser reproduzidas. E’ preciso
das emendas.» Senhores, por que motivo não póde o irmos até o ultimo extremo, já que a maioria não quiz
corpo legislativo estabelecer o mesmo que os nobres acceitar o que nós lhe propunhamos em beneficio do paiz,
ministros promettem? Qual é a inconveniencia?

mormente dos pobres, o que terminaria immediatamente a

Não posso achar alguma, a não ser aquella já discussão

da

resolução.

Si

os

nobres

ministros

lembrada por mim e lembrada tambem pelo nobre senador acceitassem as emendas do nobre senador pelo Rio de
pela provincia do Rio de Janeiro, de querer o ministerio Janeiro, nós não dizíamos nem uma só palavra, a
fazer monopolio para si deste beneficio, para que seja elle resolução

passava

na

2ª

discussão,

passaria

todo attribuido ao ministerio, em vez de o ser, como cabe immediatamente a dispensa de intersticio, hoje teria logar
ser, aos representantes da nação.

a 3ª discussão, e as emendas podiam ir logo para a

A não ser assim, não posso comprehender como os camara dos Srs. deputados, onde facilmente seriam
nobres ministros não querem que se faça o beneficio

adoptadas.
Na occasião em que fallei lembrei ao senado que
estas emendas tinham sido propostas na camara dos
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O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Inclusive os

tanto da minoria como da maioria, e, portanto, a respeito ministros.
dellas não haveria a menor inconveniencia, a menor

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

demora. Disse mais ao senado que a unica duvida que Inclusive os ministros, V. Ex. tem razão.
poderia haver era acerca daquella emenda que se refere

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso é mais

ao modo de decretar creditos extraordinarios; mas que, engraçado.
como as circumstancias do paiz eram ordinarias, nós
concordariamos

em

pospô-la

para

outra

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Vou

occasião, dizer por que faço: justiça ás idéas dos nobres ministros,

comtanto que as outras fossem acceitas pelo ministerio.

faço justiça ao patriotismo que os anima, faço justiça, em

Mas o ministerio rejeitou todas as emendas, e uma palavra, a todos os serviços que cada um delles tem
rejeitou, permitta-se-me que diga, sem lealdade, porque prestado ao paiz; e, em taes circumstancias, não é crivel
não disse nem uma só palavra. Depois do discurso do que os Srs. ministros, por serem ministros, se tenham
nobre senador por S. Paulo todo o senado ficou degradado ao ponto de renunciarem o seu passado para
convencido de que as emendas iam ser approvadas; o se

tornarem

nobre senador por Minas disse nessa occasião que julgava representantes

não
da

–

representantes

nação

escravos

da
do

nação,
poder,

ou
sem

que o senado queria votar, que as emendas iam ser consciencia nem vontade.
approvadas pela maioria, e que os ministros já as tinham

Mas, como disse, Sr. presidente, não é crivel que

acceitado; o resultado porém provou que o silencio dos deixem os nobres ministros de sentir os inconvenientes
nobres ministros não significava outra cousa mais do que que têm resultado ao paiz da sua administração, a falta de
desprezo formal, queriam vencer com os votos, queriam tino com que têm dirigido os negocios publicos, as
manifestar essa sua má vontade votando contra as difficuldades que elles cream todos os dias; porque não ha
emendas, sem dizer ao menos uma palavra de consolação um só dia, Sr. presidente, em que os nobres ministros se
(expressões de que usei nessa occasião) para com levantam

e

fallam

aquellas que tinham tido a ousadia de offerecer emendas inconveniencia.
contra a vontade do ministerio.

que

Ainda

não

hoje

commettam

presenciámos

alguma
isso;

as

discussões do conselho de Estado vieram para esta casa...

Eu pois, Sr. presidente, avista deste procedimento, Não sei como votei então nem o que se disse no concelho
declaro a V. Ex. que mudei inteiramente de opinião, hei de de Estado. Mas, pergunto: póde porventura qualquer trazer
discutir a resolução na 3ª discussão, hei de impugnal-a, hei para esta casa, e sempre que quizer, discussões desta
de examinar o orçamento, hei de fazer as censuras que ordem?
entender, e que faria si acaso viesse a lei do orçamento
para ser discutida.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não sei que haja
inconveniencia.

Lembre-se V. Ex., Sr. presidente, com quanta

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

justiça eu disse na discussão da resposta á falla do throno, ESTRANGEIROS: – Si quer, peço que a acta venha para
ou no principio da sessão, que o senado estava cima desta mesa; em todas as nações se publicam as
completamente illudido, que não se lhe queria reconhecer actas do concelho de estado.
o direito de discutir a lei do orçamento, que era preciso que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O

o fizesse, quando discutia a resposta á falla do throno. Si nobre ministro dos negocios estrangeiros confunde as
nada

dissessemos

nessa

occasião,

os

negocios cousas; e admiro como, a não querer fazer crer que tenho

marchariam á mercê dos ministros, e no fim da sessão, a razão de uma criança, e que o senado, que me faz a
propondo-se esta resolução, dir-se-hia ao senado: «Votai honra de ouvir, a tem tambem, pretenda fazer acreditar o
já, porque é medida governamental, não examineis os que diz, e não reconheça valioso o que acabo de proferir!
nossos actos, não examineis o estado do paiz, suas

Sr. presidente, questões de tarifas não são

necessidades mais urgentes, porque o orçamento ahi secretas, são publicas; mas do que tracto é de vir aqui o
vem.» Nada diriamos agora, nada teriamos dito então; eis- nobre ministro da justiça...

aqui o que os nobres ministros desejavam, eis o mar de
rosas em que os nobres ministros queriam navegar.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – V. Ex. tem provas
de minha discrição em muitas cousas.

Felizmente, Sr. presidente, alguma cousa dissemos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ....O Sr.

na resposta á falla do throno, alguma cousa dissemos por tachigrapho que ponha uns pontinhos, porque eu ia
meio de requerimentos; mas, si não o tivessemos feito, acabando a phrase e não acabo.
fique certo V. Ex. de que nenhum exame teriamos exercido

Não me recordo do voto que dei no concelho de

sobre os actos da administração, e o resultado era agora estado; quando tiver necessidade de declarar esse voto,
esta resolução, pela qual querem os nobres ministros que hei de practicar aquillo que os estylos têm reconhecido
votemos de afogadilho, sob pena de passarmos por uma como indispensavel; dirigir-me-hei ao governo, pedir-lheopposição anti-governamental; e se accrescenta: «Quando hei licença, e depois virei para o senado pronunciar o meu
subirdes ao poder hão de fazer-vos o mesmo.» Senhores, voto.
com esses cocos (riso) pretende o ministerio levar homens
serios e graves?

Senhores, sempre fui muito liberal relativamente a
direitos de alfandega, porque sempre reconheci o principio

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isto é que é que o nobre senador pelo Rio de Janeiro hoje muito
engraçado.

claramente manifestou ao senado, e é que da diminuição

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ dos direitos, principalmente, dos generos alimenticios, se
realmente de pasmar, é de maravilhar similhante armadilha ha de seguir necessariamente o augmento da renda, dado
de caçar votos no senado; mas nella não ha de cahir certo prazo. Isto é o que todos os dias está acontecendo, é
nenhum senador.

o que fez a Inglaterra
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ver a sua renda augmentada, sua industria prospera, e sessão sem termos feito nada! Quem teve a culpa? Hão de
melhorada a sorte do povo. Quem tiver duvidas a respeito dizer que é a assembléa geral...
disto leia a obra ingleza – A carta das nações ou o

Senhores, muito importa que se não queira

commercio livre e seus resultados, – obra que obteve o 1º desacreditar de fórma alguma o systema representativo...
premio do concelho da liga nacional contra a lei dos Desacreditadas as camaras em ponto desta ordem,
cereaes.

desacreditado está o systema representativo. Si acaso o

Mas, senhores, não se entenda o commercio livre paiz se convencer de que o corpo legislativo nada póde
como muitas pessoas mal avisadas o entendem; o fazer, e que tudo póde fazer o poder executivo, qual é a
commercio livre é sujeito, como todos os systemas consequencia? Acabemos com tal systema! será o grito
politicos e administrativos, ás circumstancias especiaes do unanime da nação. Portanto, si se quizesse solapar o
paiz, onde tem de ser applicado. Sabe-se que é bom, mas systema que nos rege, não haveria meio mais facil e
isto não basta, é myster examinar o estado do paiz onde prompto

para

o

conseguir.

Declaro,

e

declaro-o

tem de ser applicado, para se fazerem no systema as francamente na tribuna do senado, que me hei de oppôr a
modificações convenientes; de modo que a bondade dos que um systema tal prosiga: pelo menos hei de empregar
systemas é sempre relativa, e é este o verdadeiro ponto todos os esforços para desmascarar perante o paiz...
que distingue o estadista. Senhores, de estar uma medida

OS

SRS.

MINISTROS

DOS

NEGOCIOS

de accôrdo com a sciencia, não se segue que seja bôa ESTRANGEIROS E DA JUSTIÇA: – A quem?
medida na practica em relação ao paiz. Aqui está como em

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Para

toda a parte se tem entendido a liberdade do commercio, é desmascarar o systema, caso se empregue, ou se
como se está entendendo actualmente na França, é como continue por uma tal fórma a culpar indirectamente o corpo
se tem entendido no Zolverein, e como se tem entendido legislativo, dizendo-se: «Nada fizestes, passamos uma
em toda a parte.

sessão inteira, e nada se conseguiu de vós!»

Na Inglaterra os resultados deste systema são

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

immensos. A obra que citei, e que foi um presente que me ESTRANGEIROS: – Isso temos nós ouvido.
fez o fallecido Sr. marquez de Paraná, prova a todas as

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Nem uma lei.

luzes que a liberdade do commercio tem sido de

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

maravilhosa e inexhaurivel utilidade para a Inglaterra; mas ESTRANGEIROS: – Não é culpa nossa.
daqui não se segue que, entendida como foi na Inglaterra,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O que

seja tambem util para nós; esta questão é que deve ser vós quereis é que se diga: «O corpo legislativo gastou uma
muito meditada e ventilada, e, portanto, o nobre ministro sessão com palavras, com espirito de partido, e, portanto,
dos negocios estrangeiros proferiu uma proposição vaga, nenhuma utilidade prestou ao paiz; o poder executivo,
que não significa nada, desde que não nos disse que essa porém, fez tudo, providenciou a respeito da miseria do
liberdade deve ser adoptada com taes e taes limitações.
O

SR.

MINISTRO

DOS

povo; foi quem salvou o commercio da crise, aliás sómente

NEGOCIOS creada pelas medidas do governo. E’ o poder executivo

ESTRANGEIROS: –Tambem disse.

que ha de diminuir os direitos dos generos alimenticios,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Aqui para salvar da fome a classe pobre.» Oh! senhores! E
não.

porque o não fará o corpo legislativo? E’ o poder executivo
O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS que depois de arruinar ou depreciar com suas medidas o

ESTRANGEIROS: – Em outra parte.

meio circulante, esforça-se para que nada façam as

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não camaras, afim de ser elle que tome algumas medidas que
tracto aqui das discussões havidas em outra parte.
O

SR.

MINISTRO

DOS

diminuam o mal! E até não teremos orçamento, para que

NEGOCIOS nelle não vão as medidas reclamadas pela nossa industria

ESTRANGEIROS: – Era applicavel á questão de que se e melhoramentos materiaes e moraes, para que seja o
estava tractando.

poder executivo que, mal ou bem, tudo promova, e faça

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A taes despesas sem terem sido votadas, abra creditos a
questão de que se estava tractando era que o governo não seu arbitrio, e prove assim o estado de nullidade practica
queria diminuir os direitos dos generos alimenticios; foi do corpo legislativo!
então que V. Ex. enunciou essa proposição, mas declaro

Qual é o resultado disto, senhores? Sr. presidente,

que ella não tem significação alguma; e, para provar que o povo porventura, entre nós, entra no exame da
não tem significação alguma, vou lembrar ao senado o legalidade dos actos do poder executivo? Occupa-se com
seguinte facto: O governo é dessas idéas e nada tem este trabalho? Não, senhor; são poucos os que se
feito!!

occupam com isso. O povo dirige-se pelo facto. O facto é
O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS que só o poder executivo obra, o legislativo luta sómente.

ESTRANGEIROS: – Tem feito progressivamente.
O

SR.

VISCONDE

DE

Não é este systema o mais proprio para solapar o regimen

JEQUITINHONHA:

– representativo, e estabelecer o absolutismo no paiz? Não

Progressivamente é justamente o brinquedo com que se hei de clamar contra elle?
illude a criança chamada povo.
O

SR.

Pelo menos farei o seguinte: propugnarei sempre

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS por medidas uteis ao Estado, não me importando com as

ESTRANGEIROS: – Está ensaiando.

pressas dos nobres ministros. Esporei ao paiz tanto quanto

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Está poder em linguagem bem clara e significativa, os laços
ensaiando! E ensaiando estará sempre! Entretanto que com que o poder executivo trabalha para chamar tudo a si
quem não tem meios morre de fome!! A falla do throno e para tornar a assembléa geral inteiramente inerme e
disse á assembléa geral «Vêde bem que é necessario inerte. Por esta fórma eu satisfarei o meu dever.
tomar

em

consideração

o

estado

alimenticios;» e, entretanto, encerra-se a

dos

generos

Sessão de 30 de Agosto

271

Não posso terminar, Sr. Presidente, sem lembrar ao dias de intersticio na discussão dos projectos que já foram
senado um facto, e para o verificar, perguntarei, ha quatro julgados urgentes, e que na realidade o são, não se
annos nós discutimos o orçamento? Creio que não. E' esquecendo V. Ex., por sua benignidade do projecto
verdade que o projecto vem da camara dos deputados, proposto pelo nobre ministro da fazenda a respeito do
mas vem como vai uma lei depois de sanccionada para a valor da moeda de prata.
repartição da justiça, afim de passar pela chancellaria!

Sr. presidente, eu n'aquelle requerimento disse

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estavamos aquillo

de

que

esperando este anno, mas lograram-nos com esta verdadeiramente
resolução.

está

possuido

brasileiro.

todo

o

Actualmente

coração
estão-se

practicando cousas no banco, em proveito de alguem, que

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Ha hão de arrastar o nosso commercio e a nossa industria aos
quantos annos que não passa uma emenda proposta pelo maiores apuros.
senado na lei do orçamento? O que é que se diz quando

Não havendo mais quem tenha a palavra, o Sr.

qualquer de nós se lembra de propôr uma emenda? presidente declara adiada a discussão, por não haver casa
Immediatamente, que não é possivel, que não ha mais para se votar; e dá para ordem do dia da seguinte sessão
camara temporaria, e que a lei do orçamento deve passar, as materias já designadas.
porque o paiz não póde ficar sem ella, que não póde haver

Levanta-se a sessão pouco depois das 2 horas da

prorogação, e é portanto indispensavel que todos os tarde.
senadores se resignem á condição de chancelleres
daquillo que se vota na camara dos Srs. deputados!

SESSÃO DE 30 DE AGOSTO.

O SR. CANDIDO BORGES: – Os senhores é que
tiveram a culpa.

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E'

DE LACERDA.

verdade. Póde isto continuar assim, Sr. presidente? Não é
possivel; declaro a V. Ex. que depois de amanhan hei de

Summario. – Expediente. – Requerimento de

apresentar um projecto dividindo a lei do orçamento em urgencia do Sr. marquez de Abrantes. – Ordem do dia. –
outras tantas leis quantos são os ministerios, para serem Prorogação

do

orçamento

vigente.

Retirada

do

discutidas, votadas e enviadas á sancção, como se requerimento. – Exempção dos castigos de pancadas na
costuma practicar com as outras leis. Quero ver si os guarda nacional. Additamento. Discursos dos Srs. barão

de Muritiba, e barão de Quaraim. – Retirada do

nobres ministros se oppõem a esse projecto.
O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS requerimento e do additamento. Discursos dos Srs. Silveira

ESTRANGEIROS: – Que mal fará? Antes póde fazer bem.

da Motta e Miranda. – Emenda. Rejeição da proposição. –

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Diz o Carvão de pedra. Adopção. – Dispensa a estudantes.
nobre ministro de estrangeiros que antes póde fazer bem, Votação. – Licença a dois desembargadores. Votação. –
portanto eu desde já acceito o apoio do nobre ministro.
O

SR.

MINISTRO

DOS

Transferencia para a 1ª classe do exercito. Votação. –

NEGOCIOS Empregados do senado. Votação. – Troco de notas do

ESTRANGEIROS: – Havemos de tomar em consideração, antigo banco do Brasil. Observações dos Srs. visconde de
e então darei o meu voto.

Itaborahy, de Albuquerque, de Jequitinhonha, e Dantas.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente, peço a todos os senadores que estudem o

A's 11 horas da manhan o Sr. presidente abre a

meio de tirarmos o senado deste estado em que se acha sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.
ha muitos annos, não discutindo a lei do orçamento, nem

Lida a acta da anterior, é approvada.

passando ha muitos annos uma emenda do senado á essa
lei. Ha muitos annos se nos declara que não é possivel
discutil-a, conforme é dever do senado, e que não é

EXPEDIENTE.

possivel adoptar aqui uma emenda...
O

SR.

MINISTRO

Um aviso do ministerio dos negocios do imperio,
DOS

NEGOCIOS remettendo

um

dos

autographos

da

resolução

da

ESTRANGEIROS: – O anno passado a lei do orçamento assembléa geral, auctorisando o governo para despender
passou com emendas.

até á quantia de tres contos de réis com gratificações

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Aqui no addicionaes aos empregados do archivo publico; na qual
senado não.

resolução Sua Magestade o lmperador consente.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Foi emendado no
senado.
O

Fica o senado inteirado, e manda-se communicar á
camara dos deputados.

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

O Sr. Presidente diz que se vai officiar ao Sr.

Unicamente separaram-se os artigos additivos; não passou ministro dos negocios do imperio, pedindo dia, hora e logar
emenda nenhuma, isto acontece ha muitos annos, e este em que S. M. I. se dignará receber a deputação que tem
estado deve acabar.

de apresentar ao mesmo augusto senhor o decreto da

Termino aqui, Sr. presidente, e desejarei que assembléa geral que fixa as forças de terra para o anno
votemos hoje o requerimento, rejeitando a urgencia, para financeiro de 1859 – 1860, e de lhe pedir respeitosamente
amanhan V. Ex. poder dar a ordem do dia mais que se digne designar o dia, hora e logar para a sessão
conveniente, aproveitando assim os dous ou tres

imperial do encerramento da assembléa geral.
Compareceram no decurso da sessão mais 10 Srs.
senadores.
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SANTA CASA DA MISERICORDIA.

determinada na legislação vigente em alguns casos de
delictos leves.

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Sr. presidente,

O nobre senador pela provincia do Amazonas,

sou obrigado a pedir urgencia a favor de uma proposição fazendo a analyse dos regulamentos de infantaria e de
da

outra

camara

Misericordia.

Não

relativamente
é

minha

á

Santa

intenção

Casa

da cavallaria, e dos artigos de guerra, disse que não era bem

interromper

a liquido se ficavam ou não em vigor algumas das penas

discussão das materias que o senado tem declarado estabelecidas nesses regulamentos, e que por isso julgava
urgentes, peço apenas a V. Ex. e ao senado que conveniente que fôsse remettido o art. 2º á commissão de
consintam que na primeira parte da ordem do dia de legislação. O nobre senador pelo Rio Grande do Norte
amanhan se discuta essa proposição.

propoz que fôsse á comissão de marinha e guerra.

O negocio se acha esclarecido, o projecto foi

Comprehendo bem o pedido da remessa do artigo á

impresso, distribuido pelos nobres senadores, existe sobre commissão de marinha e guerra; porque parece-me estar
a mesa uma ampla informação que julga a medida; creio sufficientemente habilitada para dar sua opinião acerca
portanto que a discussão não consumirá muito tempo. A desta questão, posto que tenha declarado que não póde
razão por que faço este requerimento ou esta petição ao descobrir meios de substituir as penas que se supprimem
senado é pela convicção em que estou de que, si não por outras que sejam consentaneos; mas que se remetta o
passar este anno a medida, a administração da Santa artigo á commissão de legislação, que foi instituida para
Casa da Misericordia tem de luctar com gravissimos occupar-se de objectos differentes, é o que não julgo muito
embaraços. E' um favor que peço ao senado em nome da razoavel.
caridade publica.

O SR. FERREIRA PENNA: – Porque a commissão

E' apoiada e sem debate approvada a urgencia de marinha e guerra declarou que era unanime contra o
pedida pelo Sr. marquez de Abrantes.

projecto.
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Si teve este motivo

ORDEM DO DIA.

a proposta do nobre senador quanto á commissão de
legislação...

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O SR. FERREIRA PENNA: – Que é muito
competente.

Continúa a discussão do requerimento do Sr. D.

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Tambem posso

Manuel, pedindo dispensa de intersticio para a 3ª declarar que pela minha parte, tendo votado contra o art.
discussão da proposição da camara dos deputados, 1º, não deparo actualmente com penas que possam
mandando vigorar e lei do orçamento vigente, emquanto substituir as que foram abolidas; e creio que os meus
não fôr promulgada a que deve reger no seguinte anno nobres collegas da commissão pensam do mesmo modo.
Eu entendo que o honrado membro alambicou

financeiro.

O SR. D. MANUEL (pela ordem): – Sr. presidente, o exageradamente os artigos dos regulamentos, para ver se
meu requerimento é já desnecessario, porque V. Ex. póde conseguia mostrar que não eram applicaveis ás diversas
dar para a ordem do dia de amanhan a proposição a que hypotheses que figurou. E depois, senhores, eu penso
elle se refere, visto que já se passou o intersticio cuja que, desde que o governo manifestou na camara dos Srs.
dispensa pedi. Rogo pois a V. Ex. que consulte o senado si deputados, e tambem deu a entender neste recinto que
acceitava como substitutivas das penas que se extinguiram

consente que eu retire o requerimento.
O

senado,

sendo

consultado,

resolve

pela as declaradas no art. 2º do projecto, o senado não deve
decidir de outra maneira, porque o governo é sem duvida o

affirmativa.

mais habilitado pela experiencia para designar os castigos
EXEMPÇÃO DOS CASTIGOS DE PANCADAS NA

mais proprios para manter a disciplina do exercito; é delle

GUARDA NACIONAL.

que devem porconseguinte partir as propostas que tendem

a modificar e regularisar a legislação militar; si o governo
Continúa a discussão do requerimento do Sr. D. pois acceitou essa substituição adoptada pela camara dos
Manuel, para que seja remettido á commissão de marinha Srs. deputados, si acceitou o artigo que se quer remetter
e guerra o art. 2º da proposição da outra camara que ás commissões, entendo que o senado não ha de deixar
exempta a guarda nacional dos castigos corporaes quando de prestar o seu assentimento a esse voto do governo.
em corpos destacados.
E' apoiado e entra em discussão o seguinte
additamento:

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Apoiado.
O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Já declarei que
não deparo actualmente com outras penas que possam

«Requeiro que seja tambem ouvida sobre a materia mais sactisfactoriamente substituir as que foram extinctas.
do art. 2º do projecto a commissão de legislação. – Ferreira A commissão de legislação não póde propor penas

Penna.

differentes daquellas que os regulamentos mencionam nos

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – A discussão havida artigos a que se refere o projecto; e pois o que restaria á
na outra camara a respeito dos artigos...

commissão era prover alguns casos omissos, em que

O SR. PRESIDENTE: – Mas a discussão agora é fôsse conveniente sujeitar a guarda nacional destacada e
do adiamento.

fazendo parte do exercito aos castigos de que tracta o

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Hei de chegar ao artigo; mas isso não é necessario, porque o nobre senador
adiamento.
Eu dizia que a discussão havida na outra camara a
respeito da idéa do projecto demonstrou que o governo
acceitára tanto o 1º como o art. 2º; é pois de rigorosa
consequencia que o governo entende tambem ser
escusado enviar o artigo em discussão ao exame das
commissões de marinha e guerra e de legislação para
substituir por outra a pena de pancadas

pelo Amazonas não me
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convenceu de que existissem as lacunas que elle
indicou...
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O SR. BARÃO DE MURITIBA: – O meu

nobre collega da commissão declara a mesma cousa

O SR. FERREIRA PENNA: – Convém mostrar. que eu. Não deparo com disposição alguma melhor

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Sophismou do que a que se acha no 2º art. do projecto. A
completamente.

consequencia do adiamento será que a commissão,

as consequencias que deduziu.

que lhe seja remettido, ou então terá de pensar sobre

Apoiado.

cousa alguma, porque a commissão será outra. O 3º

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – ...para tirar ou proporá o mesmo artigo que o nobre senador quer

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – a materia até o anno seguinte, e então não se proporá

O

SR.

BARÃO

DE

–

MURITIBA:

E

é membro da commissão, o Sr. Silveira da Motta, já

coherente o nobre senador.

declarou que da sua parte acceitava o artigo cujo

injustamente as minhas intenções.

o artigo á commissão de legislação? O que póde fazer

O SR. FERREIRA PENNA: – V. Ex. interpreta adiamento se tracta; portanto, para que ser remettido

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ella? absolutamente nada.

Senhores, si a abolição dos castigos corporaes

Interpreta o facto.
O

SR.

BARÃO

DE

Não na guarda nacional destacada é um beneficio que se

–

MURITIBA:

interpreto as intenções do nobre senador; exponho faz ao paiz, o adiamento não deve deixar de ser

apenas sobre o facto a minha opinião. Si não foi rejeitado, porque importa a negação desse beneficio.
assim, o nobre senador tem inteira liberdade de Si
mostrar

o

contrario.

Segundo

eu

quizesse

attribuir

ao

governo

algum

fraca pensamento menos leal, diria que o adiamento foi

minha

intelligencia, o nobre senador levou o seu escrupulo a apresentado para deixar de tornar-se effectiva a
tal

ponto,

que

não

pôde

deixar

de

tirar

as disposição do art. 1º do projecto; diria que o governo

não tem em vista sinão desfazer agora o primeiro

consequencias que tirou.

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Peço a passo que deu...

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – O adiamento

palavra.

O

SR.

BARÃO

DE

MURITIBA:

–

Sr. é do Sr. Penna, e não do governo.

presidente, as difficuldades em que se achou o nobre

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – ...diria que

senador pela provincia do Amazonas, me parece que o governo, reconhecendo a improcedencia com que
podem ser attribuidas ao modo por que os Srs. procedeu, acceitando o art. 1º do projecto, quer

ministros da guerra e da marinha se portaram nesta agora sanar essa improcedencia removendo para
discussão.

tempo indefinido a approvação do art. 2º.

Não posso de maneira alguma desculpar o Sr.

ministro da guerra effectivo de ter apresentado a sua outras

Não occuparei a attenção do senado com

observações; disse succintamente o que

opinião inteiramente contraria á abolição dos castigos entendia a

respeito do adiamento; o senado

corporaes, havendo com summa habilidade e com resolverá como entender mais conveniente.
muita procedencia sustentado que estes castigos não

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Em poucas

podiam ser abolidos com precipitação, concordando palavras vou dizer a minha opinião sobre o adiamento
depois em que elles fossem effectivamente abolidos: que se discute.
esta contradicção em que se achou o Sr. ministro

Entendo que este adiamento não tem por fim

comsigo mesmo, a falta da necessaria franqueza do sinão arredar da discussão um projecto importante.

Sr. ministro da marinha, evitando pronunciar-se a (Apoiados.) Qual é a razão que se apresenta para
respeito do artigo em discussão, para não tomar justifical-o? E' o imperfeição do projecto.
sobre si a responsabilidade deste negocio; esse

Ora qual é, Sr. presidente, a lei que não sahe

procedimento, digo, é que collocou o nobre senador imperfeita, qual é a lei que no correr do tempo não
pelo

Amazonas

apparecem.

nas

difficuldades

que

agora necessita de correcções? Quantas vezes não acontece
que no momento em que as leis sahem do corpo

Votei contra o art. 1º do projecto, não porque legislativo se conhece que são defectivas? Mas, quaes

seja avesso á abolição dos castigos corporaes, mas são esses defeitos? O nobre senador pela provincia do
porque não vi demonstrado que esses castigos Amazonas

encarregou-se

podiam ser substituidos por outros egualmente apresentar.

Eu

vou

do

entrar

na

trabalho

analyse

de

os

desses

proficuos á disciplina militar. Entretanto, para mim fundamentos allegados pelo nobre senador.
não ha difficuldade alguma de acceitar o substitutivo

O primeiro defeito que o nobre senador notou

apresentado no projecto, pois que não é possível no projecto foi dizer-se – art. 11, em logar de – cap.

conceber que se julgasse acertado abolir essas penas 11. – Já se vê que isto é uma pequena falta de
para os casos expressos no artigo, sem que se redacção, quando muito.
acceitasse

tambem

o

necessario

substitutivo.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E' um

Portanto, si o ministerio entendeu que taes penas equivoco.
podiam ser supprimidas, é porque tambem concorda

O BARÃO DE QUARAIM: – A commissão de

em que o substitutivo é o mais proficuo, o melhor redacção póde supprir esta pequena falta; não
que se póde desejar: como pois agora por meio deste devemos levar o rigor das formulas ao ponto de

adiamento se quer dar um passo atraz, annullando a entendermos que não se póde pôr uma virgula nos
decisão que foi tomada? Como deixar de fazer projectos da outra camara, naquelles logares em que
effectiva desde já a disposição do art. 1º.

Eu julgo, senhores, que na actualidade não se

se vê que é necessario.

Creio pois que a commissão não poderá ter

póde deixar de approvar o art. 2º do projecto; que escrupulo nenhum de emendar esse equivoco, porque

não ha necessidade nenhuma de ser elle remettido á em nada altera o sentido e pensamento da lei. Mas,
commissão, principalmente porque a commissão de ainda mesmo quando a commissão tenha duvidas a
legislação, ao menos pela minha parte, não tem de esse respeito, eu vou mostrar que não existe a
obscuridade
propôr cousa alguma que seja melhor que o artigo.
O SR. SOUZA RAMOS: – Apoiado.
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que o nobre senador diz. Antes disso, senhores, ainda rigorosa

é

applicada

desde

que

existem

os

citarei um outro engano analogo a este, tambem regulamentos, isto é, ha perto de 100 annos, e nunca
apresentado pelo nobre senador, e foi o seguinte: Diz o houve duvida alguma a respeito da sua natureza; os
projecto – art. 11 § 3º –; esta citação suppõe que o art. 11
ou cap. 11 é commum aos dois regulamentos, quando no
regulamento de infantaria corresponde exactamente ao

conselhos de guerra têm applicado a cada passo a

pena de prisão rigorosa, e ate agora nunca se poz em
duvida como devia ser entendida esta pena. Por

conseguinte a confusão, si existe, é na mente do
cap. 11 aqui citado, e no regulamento de cavallaria nobre senador.
corresponde, não ao cap. 11, mas ao 10; portanto,
Disse mais o nobre senador que este projecto
segundo este esclarecimento que deu o nobre senador, o é defeituoso, porque, tractando de abolir a pena da
que falta acrescentar aqui é, além do cap. 11, mais o cap. chibata e das pranchadas, conserva ainda a do

tornilho, que é tanto ou mais cruel e egualmente

10.
Sr. presidente, esta referencia aos capitulos e

degradante como são aquellas penas.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

aos paragraphos é unicamente para clareza: ora, no Horrivelmente cruel!
caso em questão existe toda a clareza. De que é que
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Mas, Sr.
se tracta? Tracta-se da extincção do castigo de presidente, eu direi que esse pena não está em uso.
pranchadas e da sua substituição por outras penas
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –
indicadas

no

regulamento

de

1763

e

1764: O projecto póde ser emendado.

supponhamos que não estejam aqui indicados os

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Embora o
capitulos, o que se segue? E' que o executor da lei, o nobre senador me dissesse que Titara a refere entre
que tem de examinar é qual é a parte desses as penas da legislação vigente, eu observarei que,
regulamentos que tracta das penas.

tractando elle de escrever a nossa legislação, não
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – podia occultar uma pena que está escripta nos
E' verdade
regulamentos militares; mas, porque faça parte da

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Ora, nossa legislação, não se segue que esteja em vigor; e
examinando-se esses regulamentos, não se encontra realmente não está, em virtude do art. 179 § 19 da
sinão o cap. 11 e o cap. 10 de que se tem fallado, constituição, que extingue as torturas e todas as
porconsequencia não póde haver equivoco nenhum; penas crueis e affictivas, caso em que está o tornilho,
poderia haver, si houvesse outros capitulos que assim como a pena de polé, não obstante estar
tractassem de penas. Portanto, si aqui não se fez tambem consignada nos regulamentos militares.
referencia aos capitulos, ou si não se designou os

O SR. MIRANDA: – E' a espada que substitue
capitulos por sua numeração, não era isto de absoluta hoje a pena de polé.
necessidade, visto estarem elles designados pela sua
O
SR.
BARÃO
DE
QUARAIM:
–
materia.
Porconsequencia, Sr. presidente, essa pena que

Mas, o mesmo nobre senador não deu, creio offerece ao nobre senador tantas difficuIdades, não
eu, grande importancia a estas faltas, por julgar de existe.
simples redacção; occupou-se mais com outros
O nobre senador é apposto á idéa da extincção
objectos, que vou notar.
da chibata, entende que a guarda nacional não deve

Disse o nobre senador que ha um artigo do ser exemplo desse castigo.
reguIamento que determina a applicação das penas
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA
de 50 pranchadas e de 6 mezes de trabalho nas (com ironia): – E’ um castigo paternal!
fortificações; mas, como esta pena de pranchadas é

O SR FERREIRA PENNA: – Eu disse que era
substituida pela de prisão, o que se segue é que ha inconveniente estabelecer essa desegualdade no
ao mesmo tempo a pena de prisão e a pena de exercito.
trabalho nas fortificações, o que é incompativel; de

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – O nobre

maneira que persuade-se o nobre senador que ha senador, como tem convicção profunda a este
logar a duvidar, si devem subsistir estas duas penas, respeito, e não podendo conseguir que esta idéa não
ou si deve ser conservada unicamente a pena de fôsse adoptada pelo senado, porque já havia passado
prisão.

no 1º artigo, o que fez para levar a sua opinião

Concordo,

incompatibilidade

Sr.

na

presidente,
applicação

que

houvesse avante? Apresentou este adiamento.

simultanea

O SR FERREIRA PENNA: – Não fui eu.

das

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – O nobre

penas; mas é que se applica primeiramente a pena de

prisão por 2 ou 3 dias, por exemplo, conforme o gráo senador pela provincia do Rio Grande do Norte tinha
da culpa; e fica depois o paciente sujeito, na fórma do retirado o adiamento, o nobre senador tomou como
mesmo regulamento, a trabalhar nas fortificações: seu;

é

padrinho

e

muito

bom

padrinho;

porconsequencia, Sr. presidente, o nobre senador

não vejo aqui confusão alguma.

Disse mais o nobre senador que esse artigo tinha necessidade de justificar este adiamento, era

applicava a pena de prisão rigorosa, e que não se necessario procurar alguns fundamentos para este

sabe bem o que é prisão rigorosa, que ha duvida a fim; não havia razões solidas, e então agarrou-se a
estas pequenas difficuldades, amontoou citações, leu

este respeito.

Senhores, não ha a menor duvida a este artigos de regulamentos, collocou-se em grandes

respeito; prisão rigorosa é contraposição á prisão dificuldades e ajudou tudo isto até com a sua
livre da homenagem: na homenagem o militar póde physionomia,

mostrando-se

muito

pezaroso

por

passear, póde sahir de sua casa uma vez que não se passar este projecto sem ser corrigido, como devera
arrede dos limites que lhe estão marcados. Si se ser!
escrevesse

simplesmente

–

prisão

–

podia-se

chama

prisão

entender esta de que fallo, isto é, a prisão que nos
regulamentes

militares

se

por

homenagem. Para evitar esta interpretação é que se
poz a palavra – rigorosa – que é a prisão debaixo de
chave.

E tanto não ha confusão, que esta pena de prisão

Sr. presidente, não ha razão nenhuma para que
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O SR. MIRANDA: – Não vou discutir, meus senhores;

este adiamento passe; si a idéia do projecto é boa, adopte-se;
si é má, rejeite-se; mas não se use destes subterfúgios.
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não quero que se diga que pretendo explorar minas. Quero

O SR. D. MANOEL: – Não me levanto para responder, apenas que se saiba que voto contra o artigo, porque e
não; bem vejo onde isso vai ter; levanto-me para pedir ao considero impolitico, perigoso, improficuo e defeituoso. Na 3ª
senado que consinta na retirada do meu requerimento. Não discussão (si houver 3ª discussão) desenvolverei estas
quero que se diga que desejo demorar a discussão. Sou theses. Teria minha consciencia muito sobrecarregada, si não
enthusiasta da idéa, não ha ninguem mais enthusiasta, tanto fizesse a declaração que acabo de fazer.
O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. Barão de

haverá; quero que se acabe com a chibata; desejo ver este

anno esta idéa consagrada em lei, e por isso não quero Quaraim.
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Cedo para se votar.

concorrer para a demora.

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se

Si apparecerem duvidas, ellas serão resolvidas mais

tarde pelo governo em seu regulamento; retiro pois o meu a discussão, e o artigo é rejeitado.
Consultando-se o senado si a resolução deve passar

requerimento. Estão contentes comigo, meus senhores?
Contraminei a mina... estão enganados.

á 3ª discussão, resolve pela negativa.
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Para o anno hei de

Peço ao senado que consinta na retirada do meu
requerimento.

restabelecer a idéa, ella ha de passar infallivelmente.

O Sr. Ferreira Penna pede tambem que o senado seja (Apoiados.)
consultado si consente na retirada do seu additamento.

O SR. D. MANUEL: – Sobre isso não póde haver a

O SR. D. MANUEL: – Vamos retirar para mostrar menor duvida.
nossa boa fé: levem esse logro.
Consultado o senado, resolve pela affirmativa.

O SR. DANTAS: – Peço que se declare que votei a
favor.

Continúa a discussão do art. 2º

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – E eu votei contra.

O SR. D. MANUEL: – Votos! Votos! Vamos votar já

O SR. MIRANDA: – Eu tambem.

que é o verdadeiro.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Creio que

O SR. NABUCO: – Eu votei contra.
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Ha homens que não

o nobre senador pelo Rio Grande do Sul se dignará querem algemas para os recrutas, mas querem rodas de páo.
apresentar as emendas de redacção.

O SR. D. MANUEL: – A medida ha de passar

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Acho que o projecto necessariamente, a questão é apenas de tempo.
está claro, não precisa de emendas.

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Peço a V. Ex., Sr.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ Presidente, que dê para a ordem do dia um projecto que
necessario uma emenda, ao menos relativamente ao tornilho.
O SR. DANTAS: – Na 3ª discussão.

existe na casa mandando admitir cadetes na guarda nacional.
O

SR.

PRESIDENTE:

–

Ha

outras

materias

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ melhor consideradas urgentes pelo senado, mas tomarei em
que seja na segunda, e eu desejava que a emenda partisse do consideração o pedido do Sr. Senador.
nobre senador pelo Rio Grande do Sul.
VOZES: – Na 3ª discussão.

CARVÃO DE PEDRA.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Pois bem,
não insistirei a este respeito.

Passa-se á 3ª discussão da proposição da camara

O SR. PRESIDENTE: – Não havendo mais quem peça dos deputados, approvando as condições com que foi
a palavra....
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Peço a palavra.

concedido o privilegio de lavrar minas de carvão de pedra e
explorar outras na provincia de S. Pedro, com as emendas

O SR. PRESIDENTE: – Tem a palavra o Sr. Silveira da que passaram na 2ª discussão.
Motta.

Dada a materia por discutida, é approvada a
O SR. D. MANUEL: – Querem protelar, vamos a isso.

proposição

O SR. MIRANDA: – Peço a palavra tambem.

commissão de redacção.

com

as

emendas,

e

remettidas

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Estamos coactos, não
se póde fallar quando se quer.

DISPENSA A ESTUDANTES.

estas

á

O SR. D. MANUEL: – Outro tanto, Sr. meu amo.
O Sr. Silveira da Motta pronuncia um discurso que
publicaremos no appendice.
E’ apoiada e entra em discussão a seguinte emenda:

Tem 1ª discussão e passa á 2ª sem debate o projecto
offerecido pela commissão de instrucção publica sobre a
matricula dos estudantes: Ramiro José de Assis Athayde e

«Si fôr approvado o artigo 2º, accrescente-se: os Francisco Basilio Duque.
castigos de pancadas estabelecidos no exercito de linha pelos

O Sr. Dias de Carvalho requer urgencia, que é

regulamentos de infantaria de 1763 e de cavallaria de 1764, e apoiada e approvada, para verificar-se a 2ª discussão na
artigos de guerra, ficam substituidos tambem pelos do artigo seguinte sessão.
2º – S. R. – Silveira da Motta.»
LICENÇA A DOIS DESEMBARGADORES.
Entra em 3ª discussão, e é sem debate approvada,
para subir á sancção imperial, a proposição da camara dos
deputados, auctorisando o governo para conceder um anno
de

liçença,

com

todos

os

seus

vencimentos,

aos

desembargadores José Candido de Pontes Visgueiro e André
Bastos de Oliveira.
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TRANSFERENCIA PARA A 1ª CLASSE DO EXERCITO.

que a lei condemnou já ha tanto tempo? Senhores, não
apoiemos esse jogo.

Continúa a 2ª discussão, adiada na sessão de 23

Si é justo, faça-se uma resolução geral para todos...

deste mez, da proposição da mesma camara, auctorisando

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado.

o governo para transferir para a 1ª classe do exercito o 2º

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Marque-

tenente José Antonio de Araujo, a qual proposição passa se mais um prazo para chamar essa gente. Essas notas
tambem sem debate para a 3ª discussão.

não valem nada, estão prescriptas, é necessário que a lei
seja executada.

EMPREGADOS DO SENADO.

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

Levanto-me unicamente para responder ao que o nobre
Segue-se a ultima discussão do parecer da senador disse finalizando o seu discurso.
commissão da mesa sobre o preenchimento das vagas

Disse o nobre senador que se fizesse uma

dos guardas das galerias e da porta do paço do senado, resolução,
com o additamento ou proposta do Sr. 1º secretario.

para

por

esta

fórma

satisfazer-se

aos

possuidores dessas notas...

Dada por encerrada a discussão, é approvado tanto
o parecer como a proposta.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não vou
para ahi, não quero tal resolução; quero o que se rejeitem
estes papeis, que não valem nada.

TROCO DE NOTAS DO ANTIGO BANCO DO BRASIL.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O
nobre senador disse que se fizesse uma resolução em que

Passa-se á 1ª discussão da proposição da camara todos fossem contemplados; mas o nobre senador disse
dos deputados, auctorisando o governo para trocar as ao mesmo tempo que se rejeitem estes papeis para não se
notas do extincto banco do Brasil de que são possuidores abrir a porta ao abuso, e portanto não se póde fazer a
D. Emericiana Rosa de Brum, e outros.

resolução.

Concluida a 1ª discussão, passa a proposição para
a 2ª, na qual entra logo.
O

SR.

Mas por outro lado é preciso que se attenda á
justiça, e neste caso nos cumpre tomar em consideração

VISCONDE

DE

ITABORAHY:

–

Sr. este requerimento.

Presidente, eu não me opponho á resolução de que se

Não sei si foi o anno passado ou atrazado que se

tracta, mas devo observar que já em outra occasião o mandou pagar as notas dos herdeiros da viuva Barroso.
senado rejeitou, si bem me recordo, uma proposição Pois sei se mandaram pagar essas, porque não se ha de
similhante.

Julgo

que

é

de

equidade

deferirmos mandar pagar outras? Porque não se ha de tomar em

favoravelmente a esta pretenção, mas não julgo que seja consideração as reclamações dos possuidores destes
compativel com os principios de justiça, que devem bilhetes? O que digo é que não se abra a porta ao abuso,
sempre presidir ás decisões do senado, que a uns se mas se faça justiça, e justiça egual a todos. O papel póde
conceda e a outros se negue esta favor. Si approvarmos não valer nada, mas é necessario que se faça justiça a
esta resolução, como temos approvado outras em todos. Si as razões dadas pelos peticionarios são
identicas circumstancias, entendo que nós devemos verdadeiras, vote-se a favor, como se tem feito a outros.
reconsiderar a resolução que foi aqui rejeitada, si bem me
lembro, no anno de 1848 ou 1849.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sr.

O Sr. Visconde de Itaborahy pronuncia um discurso
que publicaremos no appendice.
O SR. DANTAS: – Entendo que um homem de boa

Presidente, opponho-me a esta proposição e a todas as fé não se deve prevalecer de prescripções afim de não
outras desta natureza.

pagar o que deve; mas ouvi dizer aqui em um aparte que

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Já têm nesta resolução se prescindiu da clausula – reconhecendopassado algumas.

se verdadeiras –; e, pergunto eu: existem ainda meios de

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não têm se reconhecer isso? existem ainda os talões? Si ha esses

passado com o meu voto. Bem me recordo donde meios, votemos pela resolução; e, no caso contrario, ou no
começou isso; começou por um velho proprietario daqui do caso de duvida, acho mais conveniente que fique a
Rio de Janeiro, que disse tinha escondido em um sotão resolução adiada até que o Sr. ministro da fazenda,
uns poucos de contos de réis.

quando comparecer, nos possa dar informações a este

Senhores, a lei que estabeleceu a substituição respeito.
destas notas, estabeleceu tambem a prescripção, isto ha

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Si

muito tempo; as commissões que eram encarregadas da houvesse quem propozesse que fôsse a uma commisssão,
verificação dessas notas, os talões, etc., não sei si ainda ou quem pedisse informações ao governo, eu votaria por
existem; como é pois que queremos estar todos os dias isso; mas, não havendo nada disso, voto contra a
dispensando a prescripção em favor de Fulano, de resolução sem escrupulo algum.
Beltrano, em consequencia de um simples requerimento
que não está instruido de documento algum?

Sou o primeiro a reconhecer que quem deve, deve
pagar; mas note o nobre senador o que é que nós temos

Entre os pretendentes vejo aqui uma pessoa que legislado, e como é que se póde fazer essa liquidação.
constantemente assiste aos trabalhos das camaras; vejo Quer o nobre senador que essa éra seja indefinida, que
aqui um Sr. Murinelli, que ainda hoje é tachygrapho, e que nunca prescreva? Pela lei, passado certo prazo, as notas
tinha conhecimento da lei que estabeleceu a substituição que não forem trocadas têm um abatimento, e assim por
dessas notas. Pois havemos de estar aqui apoiando esses diante até ficarem valendo nada. Então devia-se reclamar
corretores, que as estão comprando a mulheres velhas, e também contra esse abatimento. E porque é que se fez
não sei mais a quem? Si todos os dias se estão isso? Foi mesmo para evitar estas reclamações, onde não
introduzindo notas falsas na circulação, quanto mais a se póde reconhecer
respeito dessas
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principio de não se pagar a quem se deve; é a unica
maneira exequivel de se realizarem estas liquidações.

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI

Senhores, ao principio podia-se presumir que

DE LACERDA.

houvesse taes e taes circumstancias que fizessem com

Summario. – Questão de ordem. Observações dos

que não apparecessem na circulação estas notas; mas,

depois de passados tantos annos, todos os dias estar Srs. Visconde de Jequitinhonha e Jobim. – Expediente. –
apparecendo de notinhas em notinhas...

Urgencia. Observações dos Srs. barão de Quaraim e

Senhores, eu vejo que todos os dias se diz que em visconde de Jequitinhonha. – Primeira parte da ordem do
Portugal se está fazendo notas falsas e que se estão dia. Proposição da camara dos Srs. deputados alterando
importando no nosso paiz... Agora hão de ser trocadas em favor da Santa Casa da Misericordia do Rio de Janeiro
umas notas que já prescreveram ha tanto tempo, só o imposto sobre vinhos e bebidas espirituosas. Discurso do
porque pediu a uns e a outros? Isto é uma injustiça, Sr. visconde de Jequitinhonha. – Segunda parte da ordem
senhores, é necessario acabar com estas pretenções. Ou do dia. Proposição da mesma camara mandando vigorar a
nós queremos que as nossas leis sejam respeitadas, ou actual lei do orçamento. Discurso do Sr. Candido Borges.
estamos todos os dias a ser os primeiros a não respeitalA’s 10 horas e 3/4 da manham o Sr. presidente abre

as?!

Eis porque eu creio que essas pretenções devem a sessão, estando presentes 29 Srs. senadores.
Lê-se e entra em discussão a acta da sessão

ser rejeitadas. Não é só pelo presente, é pelo futuro

tambem; porque, a admittimos isto agora, vem mais outra anterior.
e outra. Eu não posso approvar isso. Todavia, si se quizer
ouvir o governo ou a commissão, voto por isso; mas,

EXEMPÇÃO DOS CASTIGOS DE PANCADAS NA
GUARDA NACIONAL .QUESTÃO DE ORDEM.

sendo a proposição nua e crúa, voto contra.
E’ apoiado o seguinte requerimento do Sr. visconde

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço

de Itaborahy:

«Para se adiar por tres dias. – Visconde de licença a V. Ex. para enviar á mesa a declaração do meu

Itaborahy..»

voto de hontem, relativamente á proposição da camara dos

A discussão fica adiada por não haver casa.

Srs. deputados que extingue os castigos corporaes

O Sr. Presidente dá para ordem do dia da seguinte applicados
sessão:

á

guarda

nacional

quando

em

corpos

destacados.
Aproveito a occasião, Sr. presidente, para fazer ver

Primeira parte.

que, quando se tracta de votações tão importantes como
essa que hontem teve logar, é indispensavel que se

1ª e 2ª discussão da proposição da camara dos mandem os continuos convidar para a votação os Srs.
deputados, alterando o subsidio dos vinhos arrecadados senadores que se acham fóra deste recinto, afim de que
na alfandega em beneficio do hospital geral da Santa Casa não aconteça o que ainda hontem aconteceu relativamente
de Misericordia do Rio de Janeiro.

ao Sr. Vergueiro que, achando-se um pouco incommodado

2ª discussão do projecto offerecido pela commissão em um dos gabinetes, não soube que ia ter logar a
de instrucção publica sobre a matricula dos estudantes votação, e por isso não pôde dar seu voto, que sem duvida
Ramiro José de Assis Athayde, e Francisco Bazilio Duque.

alguma seria favoravel á proposição e produziria um

Continuação da 2ª discussão da proposição da resultado diverso daquelle que observámos.
camara dos deputados sobre o augmento dos vencimentos

Votaram a favor da proposição 16 Srs. senadores,

dos monsenhores, conegos e empregados na cappella como passo a demonstrar, lendo esta lista que organisei
imperial e cathedraes das diversas diocesses do Imperio, (Lê.):

com as emendas da commissão de negocios ecclesiaticos
e do Sr. Baptista de Oliveira.

Votaram contra os castigos corporaes ou pancadas
os Srs. Almeida Albuquerque, Pereira de Vasconcellos,
visconde de Maranguape, Souza Ramos, Dantas, barão de

Segunda parte.

Pindaré, Alencar, Candido Borges, Vallasques, Dias de
Carvalho, Eusebio, visconde de Jequitinhonha, Araujo

Terceira discussão da proposição da mesma Ribeiro, D. Manuel, barão de Quaraim e Muniz; e a favor
camara, mandando continuar em vigor a actual lei do das pancadas os Srs. Miranda, visconde de Sapucahy,
orçamento, emquanto não fôr promulgada a que deve visconde de Abaeté, marquez de Abrantes, visconde de
reger o seguinte anno financeiro, e as outras materias já Albuquerque, marquez de Caxias, Silveira da Motta,
designadas.

Fonseca, Ferreira Penna, Nabuco, Jobim, marquez de

Levanta-se a sessão ás 2 horas e um quarto da Mont’Alegre, barão de Muritiba, Manuel Felisardo, e
tarde.

Gonçalves Martins.
Portanto, si o Sr. Vergueiro tivesse votado, a
proposição teria 17 votos a favor; e, si os Srs. secretarios
não tivessem enganado contando 18 votos contra, quando
apenas votaram contra 17 Srs. senadores, a proposição
teria ficado empatada, pois sómente votaram contra ella 17
Srs. senadores e não 18, como disseram os Srs.
secretarios; é cousa a respeito da qual não póde hoje
haver a menor duvida;
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e, si se julga que isto que digo não é exacto, é bom na realidade votaram 18 Srs. senadores contra a
verificar, porque convém muito que se verifique uma proposição.
votação desta ordem; e é tanto mais necessario que se

O SR. JOBIM: – Não tenho na cabeça os nomes de

proceda a esta verificação, quanto o Sr. senador por todos quantos votaram contra.
Goyaz pretendeu mostrar que aquelles que tinham votado

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não se

pela proposição, votaram por uma medida excentricamente afflija o nobre senador, não é extraordinario que o homem
apresentada na camara dos Srs. deputados.

se engane; o estado enfadado com que o nobre senador

Senhores, é fatalidade que este anno eu tenha sido está fallando não significa sinão despeito.
chamado excentrico por duas vezes, uma pelo nobre

O SR. JOBIM: – Despeito de que?

ministro da fazenda, e a outra pelo nobre senador por

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Um dos

Goyaz! O certo é, Sr. presidente, que temos necessidade membros da mesa tambem attesta que votaram contra
de verificar este facto, não para remediar o engano, porque sómente 17; houve portanto, engano a este respeito não
a acta já resolveu a questão, mas para que daqui em póde haver contestação.
diante V. Ex. tenha a bondade de fazer com que os

O SR. JOBIM: – Ainda que votassem contra

continuos chamem os Srs. senadores que se acham fóra sómente 17, desde que votaram a favor sómente 16, como
deste recinto na occassião das votações.

o nobre senador confessa, não podia haver empate.

Lê-se o seguinte:

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O que

«Declaro que votei pela resolução que extinguia na é necessario é que o nobre senador se dispa de toda a
guarda

nacional,

quando

empregada

em

corpos prevenção, e com todo o seu sangue frio e calma natural

destacados, os castigos corporaes. – Visconde de procure convencer-me de que não tenho razão; porque

Jequitinhonha. – M. dos S. M. Vallasques.»

não é da fórma que o nobre senador se exprime que póde

O SR. JOBIM: – Sr. presidente, estou certo de que resultar a menor sombra de verdade.
a votação não foi como acaba de allegar o nobre senador
pela Bahia.

Não ha duvida que ainda mesmo votando 17
senhores senadores contra a proposição, e tendo votado a

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ dizer favor somente 16, não havia empate; mas, si se tivesse
o nome dos Srs. senadores que votaram contra a mandado convidar ao Sr. Vergueiro, que se achava no
proposição.

gabinete, não de proposito, mas por incommodo, teriamos

O SR. JOBIM: – Si se admitisse esta verificação 17 votos contra e 17 a favor, e havia empate.
que o nobre senador deseja que se faça, não haveria mais

O meu fim, pois, é unicamente que se observe a

votação possivel. Contei 18 Srs. senadores, eu declarei respeito de votações desta ordem um pouco mais de
muito alto.

cuidado; não faço outra cousa mais do que salvar a

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Diga dignidade do senado, para que não continuem a apparecer
quaes foram esses dezoito.

votações dubias. Não foi essa a primeira vez em que

O SR. JOBIM: – Si havia sómente 17, a qualquer tivemos este anno votação duvidosa.
dos senhores era licito contar.

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – O Sr. Jobim estava

A conta que fiz deu o mesmo resultado que a que descuidado.
fez o Sr. 4º secretario; e demais houve duas votações, a 1ª

O SR. PRESIDENTE: – Vai-se inserir na acta a

sobre o art. 2º, e a outra sobre si todo o projecto devia declaração do voto que o Sr. visconde de Jequitinhonha
passar á 3ª discussão; em ambas as votações os mandou á mesa.
resultados foram os mesmos: eu e o Sr. 4º secretario

Não havendo mais nenhuma observação, dá-se a

contámos 18 votos contra e 16 a favor. Não era pois muito acta por approvada.
possivel que houvesse engano, pelo menos não tenho

O Sr. 1º Secretario deu conta do seguinte

consciencia disso.
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – O que é exacto é

EXPEDIENTE.

que o Sr. senador pelo Espirito Santo votou contra a
extincção dos castigos corporaes na guarda nacional.

Um aviso do ministerio dos negocios do imperio,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Isso é remettendo cópia do decreto de 30 do corrente mez, pelo
verdade.
O SR. JOBIM: – Não me arrependo.

qual S. M. o Imperador houve por bem prorogar até o dia
12 de setembro proximo futuro a presente sessão da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. assembléa geral.
presidente, eu procedo de melhor boa fé, porque verifiquei

Um officio do 1º secretario da camara dos

e comprovei aquillo que disse, offerecendo á consideração deputados, participando que a mesma camara adoptou e
do senado os nomes daquelles senhores que votaram a vai dirigir á sancção imperial, a resolução que auctorisa ao
favor da resolução.

governo para mandar matricular no 3º anno da academia

O SR. JOBIM: – As reclamações devem ser feitas de medicina do Rio de Janeiro Luiz Francisco de Murinelly,
no momento da votação.

e no 4º anno da faculdade de direito do Recife Felippe da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ uma da Motta de Azevedo Corrêa. – De ambos ficou o senado
formula, e eu já declarei que a acta resolveu a questão; inteirado.
mas isso não prova que votassem contra a resolução 18

Outro officio da presidencia da provincia do Piauhy,

Srs. senadores, e sinão o nobre senador, que tem diante remettendo um exemplar das leis da mesma provincia
de si a lista dos membros da casa, prove que

promulgadas no anno proximo passado. – A’ commissão
de assembléas provinciaes.
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Senhores, entendamo-nos, actualmente as camaras
não devem ter iniciativa, actualmente tudo deve partir do
governo. Não tenho sido eu mesmo muitas vezes quem

CADETES DA GUARDA NACIONAL.

tem perguntado aos nobres ministros si acceitam estas ou
aquellas proposições, si vão ou não de accôrdo com ellas?

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Sr. presidente, E porque? Porque estou persuadido de que nada póde
requeiro urgencia, afim de que seja dado para ordem do passar nas camaras sinão de accôrdo com a vontade dos
dia de amanhan o projecto que admitte cadetes na guarda Srs. ministros. A iniciativa dada ás camaras deve
nacional.

desapparecer da constituição, e creio já riscado este artigo

E’ apoiada e entra em discussão a urgencia da nossa lei fundamental. Aquillo mesmo, senhores, que,
requerida pelo Sr. barão de Quaraim.

não tendo partido da iniciativa do governo, todavia é pelo

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. governo approvado com solemnidade, isso mesmo é
presidente, tenho de votar contra a urgencia, e o nobre excentricamente iniciado, e não deve passar no senado.
senador vai ouvir as razões que tenho para isso.

Alguem poderá pensar que não voto pela urgencia,

Não tenho fé nella, Sr. presidente; ainda que passe porque julgo mais importantes outros objectos, que devem
a urgencia e entre em discussão o projecto, não é possivel ser discutidos nos poucos dias que temos ainda de
que elle passe este anno, porque a maioria do senado sessão;

mas

não

é

este

o

motivo,

declaro-o

dubia de um voto, assim como não quiz que fossem solemnemente; porque, si eu estivesse convencido de que
extinctos os castigos corporaes na guarda nacional, é o projecto passava, e de que era util, julgo de tal
muito provavel que tambem não queira que se admittam transcendencia tudo que respeita a guarda nacional que
cadetes na guarda nacional.

votaria pela urgencia. Senhores, a guarda nacional, para

Ora, não sou dos mais devotos da praça de cadetes mim, é instituição de elevado momento, creia-me o nobre
no exercito de linha, e como é que hei de votar por cadetes senador pela provincia de S. Pedro do Sul. Não voto pela
na guarda nacional? Porconsequencia, é muito provavel urgencia pelos motivos que acabei de expôr.
que eu tenha de votar contra a resolução, e, si eu votar
contra ella, porque hei de votar pela urgencia?

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Sr. presidente,
propuz esta urgencia, porque estou convencido da sua

Eu louvo muito os nobres sentimentos do honrado necessidade. A idéa da extincção dos castigos corporaes
senador pela provincia de S. Pedro do Sul, faço-lhe justiça, na guarda nacional é uma idéa que tem impressionado o
e estou convencido do intuito que tem, propondo a paiz, que tem feito grande progresso na opinião publica
urgencia deste projecto: não é sinão para supprir a falta da (apoiados); por vezes tem sido proposta na camara dos
resolução que foi hontem rejeitada no senado; o nobre Srs. deputados, por vezes o governo a tem impugnado,
senador quer por alguma fórma diminuir o mal que ha de mas depois de largo tempo e de larga discussão, ella
resultar e tem sempre resultado dos castigos corporaes na chegou a triumphar naquella camara por votação quasi
guarda nacional, fazendo com que as pessoas que não unanime, e no senado teve quase um successo egual.
querem sujeitar-se a taes castigos, admittidos os cadetes,

A sua não approvação póde-se attribuir á fatalidade

façam parte destes corpos civicos; isto é o intuito do nobre que tem acompanhado quasi sempre os destinos da
senador, mas não ha de conseguil-o, e, quando o guarda nacional. Si os Srs. secretarios tivessem hontem
conseguir, será contra o meu voto, porque estou contado exactamente o numero dos membros que votaram
convencido de que os cadetes não devem ser admittidos contra a resolução, e si o Sr. Vergueiro, que estava na sala
nem no exercito, quanto mais na guarda nacional. As immediata, tivesse sido chamado para votar, o resultado
nações que são absolutamente militares e que conhecem seria differente daquelle que tivemos, a proposição ficaria
o que é exercito não admittem taes praças.

empatada; e com o comparecimento do Sr. ministro da

Eis as razões, Sr. presidente, por que me opponho fazenda, que foi obrigado a assistir á discussão do
á urgencia proposta pelo nobre senador por S. Pedro do orçamento na camara dos deputados, e de outros

Sul; o nobre senador desculpe que me opponha ao seu senhores, cujas opiniões já são sabidas, ella teria sido
requerimento; meus desejos são ir inteiramente de accôrdo approvada.
com os votos e opiniões do nobre senador, a quem tenho a

Mas, Sr. Presidente, tendo acontecido o contrario

honra de referir-me; e, si agora me afasto da sua opinião, pelas razões que acabo de expor, o que julgo conveniente
veja que não é por espirito de opposição á urgencia que o é que se tracte de attenuar o mal causado da maneira que
nobre senador requereu ao senado, mas é porque a ainda póde sel-o. Si este anno toda a guarda nacional não
considero pelo menos um esforço inutil, uma esperança póde ser exempta do castigo da chibata, em consequencia
mallograda, aliás mui honrosa para o nobre senador.

da quéda do projecto, ao menos estenda-se essa

Além destas razões, Sr. presidente, ainda podem exempção áquella porção da mesma guarda a que se
haver outras. Hontem se disse na casa: taes objectos póde estender.
deveriam partir sempre da iniciativa do poder executivo,

O nobre senador que acaba se sentar-se, disse que

porque quando não partiam, elles eram excentricamente é contrario á instituição dos cadetes, mas elles existem no
discutidos e tomados em consideração nas duas camaras. exercito; e os filhos dos officiaes da guarda nacional são
Ora, V. Ex. vê que o projecto não foi offerecido pelo poder alli tambem reconhecidos como taes. Porque pois não se
executivo, e portanto ha de ser classificado como ha de admittir tambem cadetes na guarda nacional?
excessivamente excentrica a sua apresentação, havemos

E depois, senhores, si esta idéa não agrada,

de nos ver na triste collisão, ou de nos oppormos a este pergunto eu, não poderá ella ser substituida pela idéa que
projecto, e ficarmos em peiores circumstancias, ou sermos acaba de cahir? Pois não se poderá apresentar como
ainda outra vez taxados de excentricos.

emenda substitutiva a este projecto, cuja urgencia
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peço, a idéa da extincção do castigo da chibata?

O art. 1º quer que cada medida de vinho e de

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mas espirito pague 10 rs. de imposto na alfandega; o art. 3º
póde-se vencer?

quer um grande numero de loterias por mais 10 annos,

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Porque não se ha além
de vencer? A idéa cahiu apenas por um voto.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – V. Ex.
está illudido; quod volumus facile credimus.

daquellas

de

que

já

goza

aquelle

pio

estabelecimento.
O senado sabe que a directoria da Santa Casa tem
augmentado os alugueis de seus predios, e sabe porque

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Si algum mal, assim se declarou no parecer que foi dado na camara dos
senhores, se podesse receiar da extincção do castigo da Srs. deputados; mas no mesmo parecer se diz que este
chibata, esse mal já está feito, porque depois das ultimas augmento de renda não foi sufficiente. Pois, senhores, si
votações da camara dos Srs. deputados e do senado, não é sufficiente o augmento de renda produzido pelo
duvido que haja algum commandante da guarda nacional augmento dos alugueis das casas de propriedade da
que tenha de empregar esse castigo (apoiados); e, pois, si Santa Casa, parece que a consequencia seria procurar-se
a extincção ha de ser o resultado de uma practica contra a outro meio de melhor conseguir-se maior renda dessas
lei, seja antes o resultado da observancia da lei.
O SR. D. MANUEL: – No meu modo de pensar o
castigo está acabado.

propriedades; por exemplo, a renda das casas.
Em geral, todos sabemos que no municipio neutro
as grandes casas não rendem mais de 6, e no maximo de

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra- 8%; as casas pequenas chegam até 9 e 10%. Mas todos
se a discussão e a urgencia é rejeitada.

sabemos que a Casa da Misericordia está pagando, e ha
de pagar daqui por diante juro maior de 9 e 10%. Vendidas

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

as casas, com o seu producto, ou pagavam-se as dividas
ou punha-se a render, e produziria sem duvida talvez mais

SANTA CASA DA MISERICORDIA.

de 11%.
Mas eu vejo já uma objecção: «Vós quereis que a

Entra em 1ª discussão a proposição da camara dos Santa Casa da Misericordia vá expôr as suas propriedades
deputados alterando em favor da Santa Casa de aos vai-vens da fortuna daquelles a quem forem dados
Misericordia do Rio de Janeiro o imposto arrecadado pela esses fundos?» Sr. presidente, tudo se póde fazer com
alfandega sobre vinhos e bebidas espirituosas.

discrição e juízo; e, si acaso esta duvida, esta coarctada

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Tenho procedesse,

nesse

caso

seria

ainda

talvez

mais

de me oppôr a esta resolução; não lhe posso dar o meu conveniente vender as propriedades.
voto sem explicações. Muito respeito e consideração me

O que faz a Casa da Misericordia com as

merece o nobre senador pela provincia do Ceará, provedor propriedades velhas que possue? Concerta-as? Si as
actual da Santa Casa de Misericordia; todos reconhecem concerta, dispende grandes sommas; si não as concerta, é
que ninguem mais do que elle deseja a prosperidade da obrigada a alugal-as por preços mais modicos; em ambos
renda daquelle pio estabelecimento; estou certo de que os casos quem soffre o prejuizo é a Santa Casa, e por isso
ninguem melhor do que elle é capaz de fiscalizar as rendas a venda das casas seria sem duvida alguma economica e
desse estabelecimento; e assim, Sr. presidente, devera eu util áquelle pio estabelecimento. E direi mais, senhores,
talvez não desejar explicações ou informações mais seria ainda util á população do municipio neutro...
extensas relativamente ao projecto que se discute;

O SR. DANTAS: – Apoiado.

pareceria que da minha parte devêra contentar-me com o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...que

parecer dado e approvado na camara dos Srs. deputados todos os dias cresce e todos os dias presencêa o
sobre o projecto; mas o nobre senador, que conhece tão augmento

dos

alugueis

das

casas,

principalmente

bem como eu o alcance dos deveres de um representante naquellas ruas onde a Santa Casa tem a maior parte de
da nação, ha de desculpar que eu me opponha á suas propriedades.

resolução que elle tanto protege e que tanta razão tem
para proteger.

Mas, senhores, supponhamos que não procede
nenhuma destas observações que faço; que a mesa não

Sr. presidente, tambem não póde entrar em duvida pretende ou não deve pretender proceder dessa fórma, o
no espirito do senado os desejos que devem nutrir todos que se segue? Segue-se porventura que eu devo querer
os representantes da nação de cooperarem com o seu este imposto perpetuamente em beneficio daquella casa
voto para que a renda daquelle pio estabelecimento seja a de caridade? E' a duvida que eu tenho, já não fallando das
mais

abundante

e

proporcional

ás

despesas loterias que a resolução concede.

indispensaveis aos seus caridosos fins.
Sobre este assumpto eu nada direi, porque conto

Vejamos o que diz a resolução (lê):
Este imposto é creado perpetuamente em beneficio

que o senado far-me-ha essa justiça; não sou eu que da Santa Casa da Misericordia, portanto opponho-me á
desejo, nem desejarei jámais que os pobres deixem de ter resolução por este lado.
aquelle asylo na occasião mais triste da humanidade, isto

Agora permitta o nobre senador pela provincia do

é, quando se acham enfermos e sem meios de se Ceará que eu faça algumas observações relativamente ás
tractarem.
Mas, Sr. presidente, eu não acho que seja

despesas daquelle estabelecimento.
Senhores, eu estou convencido de que o numero

necessaria uma medida tão vasta para melhorar as rendas dos doentes se tem augmentado; estou convencido
da Casa da Misericordia. Desde o 1º até o ultimo artigo do tambem de que, independente dessa circumstancia, a
projecto não se lê outra cousa mais do que concessões, e despesa que se fazia se tem duplicado, por isso que se
concessões exorbitantes.

acham duplicados, e em alguns casos triplicados
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Agora, Sr. presidente, responderei ao aparte do

assumpto que eu pretendo chamar a attenção do senado, nobre senador pela provincia do Espirito Santo, quando
é sobre as despesas feitas com a construcção do edificio referi as observações feitas pelo nobre senador por Minas
que serve de hospital de caridade. Eu entendo...

Geraes, relativamente á dieta celebre que nesse tempo

....(Era tanto o sussurro, que por espaço de alguns estava estabelecida na Santa Casa da Misericordia.

minutos não podemos absolutamente ouvir o orador.)

Attribuiu o nobre senador essas observações ás eleições

A economia que eu não quero é que se deixe de municipaes. Ora, senhores, eu realmente não posso achar
dar ao enfermo a dieta que elle deve ter, e nesta dieta tudo a menor connexão entre o que disse o nobre senador e as
quanto é indispensavel para que o sentimento de caridade observações feitas pelo honrado membro pela provincia de
seja perfeitamente desempenhado.

Minas Geraes, a não ser esta, que esse honrado membro

Eu não entro no exame desta materia; recordo-me era candidato para a camara municipal....
que já no senado em um anno anterior o nobre senador

O SR. JOBIM: – Não era preciso que o fôsse.

pela provincia de Minas-Geraes fez observações mui

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...e

judiciosas a respeito da dieta dos enfermos tractados na que, sendo elle candidato á camara municipal, queria
Santa Casa da Misericordia, e creio que o então provedor conseguir os votos que podessem estar dependentes dos
daquelle

estabelecimento

não

pôde

responder doentes alli existentes, e desvirtuar os daquelles que então

satisfactoriamente a todas as observações feitas pelo dominavam a Santa Casa da Misericordia.
nobre senador a quem tenho a honra de referir-me. Não

O SR. JOBIM: – São miserias passadas, em que é

sei si acaso ainda existem os mesmos inconvenientes melhor não fallar.
então notados; sei que houve regulamento novo...

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – A não

O SR. JOBIM: – Tractava-se de eleições da camara ser isto, eu não sei como se póde entender o aparte do
municipal.

nobre senador pelo Espirito Santo em relação ás

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...no observações feitas pelo honrado membro por Minas
qual se prescreveram regras differentes, as quaes foram, Geraes.
creio eu, approvadas pela reunião dos medicos que
alliciaram.

O que é verdade, senhores, é que tambem o digno
provedor de então não tinha culpa alguma do que se fazia

O SR. JOBIM: – Sempre foram approvadas.

na Santa Casa; ainda não tinham sido bem conhecidas as

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O dificuldades de uma administração daquella ordem, e esta
nobre senador está incommodado.

é a razão por que havia as faltas expostas ao senado

O SR. JOBIM: – Então não quer que lhe diga nada? nessa occasião pelo nobre senador, a quem tenho a honra
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O de referir-me; não eram defeitos do nobre provedor, eram
nobre senador incommoda se sempre com tudo que lhe diz talvez mais de alguns dos professores que curavam no
respeito; eu, a fallar a verdade, não estou hoje preparado, hospital, defeitos provenientes de indolencia da parte
não darei minuciosamente respostas aos apartes do nobre delles nas prescripções que deviam fazer em beneficio da
senador; por isso desde já lhe peço licença para os pôr de humanidade.
parte e ir proseguindo nas minhas observações, tomando
sómente

conhecimento

daquelles

parecerem convenientes.

apartes

que

Si acaso elles tivessem tanto zelo, como era de

me esperar-se, estou certo que tudo teria desapparecido, ou
pelo menos melhorado. Porém hoje a Casa da Misericordia

O SR. JOBIM: – E’ liberdade de que sempre V. Ex. está regulada differentemente, tem uma administração
usa.

muito diversa da que existia naquella época; portanto eu,
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não sei avista das correspondencias que têm apparecido nos

si uso, mas hoje estou disposto a fazel-o, e V. Ex. ha de jornaes, não tendo tempo nem opportunidade para pôr-me
dar-me essa licença por bondade sua.

bem ao facto de tudo, não entro hoje na minuciosa

Dizia eu, Sr. presidente, que o regulamento exposição da verdade daquillo que se tem allegado; deixo

actualmente existente foi feito pela reunião dos medicos, o pró e o contra para outra occasião, ou para outros, quero
mas não sei si nesse mesmo regulamento ha faltas dizer, não profiro opinião minha a este respeito, tracto
notaveis; deixo isso ao bom senso e ao espirito de perfunctoriamente o objecto, unicamente com o fim de
caridade que tanto afervora o coração do nobre senador chamar sobre elle a attenção do actual Sr. provedor da
pelo Ceará, provedor da Santa Casa da Misericordia; fiz Santa Casa; porque este objecto é absolutamente ligado
esta observação somente para despertar a attenção de S. com a resolução que se discute, visto que a base della não
Ex., sem desejar de fórma alguma dar a minha opinião a é outra sinão a falta de meios que tem a Santa Casa para
respeito de tal materia.

providenciar a respeito do curativo dos enfermos, e essa

Portanto fica o senado entendendo qual é a falta de meios póde provir de falta de vigilante e judiciosa
economia de que fallo; não é sinão a economia que deve economia.
haver no bom regimen de toda casa da natureza daquella;

Desejava pois que o nobre senador pelo Ceará

mas não deve essa economia ser entendida de fórma a expozesse ao senado mais extensamente os motivos com
faltarem aos doentes os meios os mais proficuos e que julga que ou deva fundamentar o meu voto, e o
abundantes, para que elles possam ser bem tractados no senado egualmente da sua decisão.
hospital.

Eu estava inclinado a propôr o adiamento da
resolução, para ser tomada em consideração com os
documentos que o nobre senador houve do offerecer.
Senhores, eu creio que não se tracta nada menos

282

Sessão de 31 de Agosto

do que da creação de um imposto perpetuo em favor de si ha erro da minha parte, esse erro apenas poderá provir
um estabelecimento do paiz; ora, isto não creio que seja de um excesso de zelo.
objecto indifferente; não são loterias que se vêm pedir ao

Eu não desejo, nem que a Santa Casa deixe de ter

senado em favor da Santa Casa da Misericordia. Si o os meios precisos para o tractamento dos numerosos
nobre senador não tivesse incluido neste projecto o enfermos que alli se vão tractar, nem tambem posso
primeiro artigo, eu, declaro francamente, nem o discutia.

desejar que esses meios sejam excessivos, porque

Não sei, Sr. presidente, por que motivo, sem termos animariam os abusos, nem tambem estabelecidos de
um calculo bem feito de tudo quanto ha de produzir o novo fórma que prejudiquem o paiz. Da união destas duas
imposto, de tudo quanto hão de produzir as novas loterias; proposições é que deve resultar o apreciamento do meu
sem sabermos qual é a renda actual da Santa Casa e a voto a respeito da resolução que se discute.
renda que ella ainda póde ter, tomadas medidas

Não sei mesmo si seria esta a occasião de pedir ao

economicas, ou no sentido em que fallei ou no sentido que senado e talvez á assembléa geral, que investigue, si o
fôr julgado mais conveniente, pela administração da Santa systema adoptado até hoje no curativo dos enfermos
Casa, havemos de crear já um imposto desta natureza.

pobres é o melhor; ou si será melhor estabelecer nova

Creio ainda que é um máo exemplo que damos: fórma de satisfazer a esse dever que os poderes supremos
todas as vezes que um estabelecimento se achar em do Estado têm a seu cargo. Notamos que a Santa Casa da
apuros, sem se examinar si esses apuros provêm de Misericordia de um lado é já um colosso immenso; sua
factos censuraveis da administração, por exemplo, de renda

não

o

é

menos;

sua

administração

é

já

prodigalidade, e de negligencia no exame das despesas, e complicadissima, e todavia declara-se neste parecer que
estas mal concebidas, havemos de immediatamente votar ella não satisfaz as necessidades do municipio neutro.
por um auxilio, e este ha de ser um imposto? Havemos

Agora, pergunto eu, a caridade deve ser só

immediatamente estender a mão de beneficencia em favor desempenhada e satisfeita dentro d’um pequeno raio do
do estabelecimento, sem tomarmos as medidas que a municipio neutro? essa concentração não augmenta a
prudencia aconselhar para que se evitem os mesmos despesa sem utilidade do publico? essa concentração não
abusos?

difficulta o exercicio da caridade a respeito de outros

Senhores, eu não sei si o governo tem tido naquelle pontos do municipio e da provincia, onde se deverá
pio estabelecimento a ingerencia e fiscalização a que lhe attender tambem ao estado de miseria da população?
dão direito os soccorros concedidos pelo corpo legislativo. porventura os enfermos de 4, 5, ou 6 leguas tem todos os
Sei que alguns balanços se publicam, e que algumas meios precisos para virem curar-se no hospital da Santa
vezes se remettem esses balanços aos representantes da Casa

da

Misericordia?

uma

tal

concentração

não

nação; mas, apezar disso, eu não posso affirmar que embaraça a fiscalização? não augmenta os abusos? os
acerca deste objecto se tem empregado todo o cuidado, estrangeiros devem ser tractados sómente com as
toda a fiscalização necessaria da parte do governo. Os despesas com que são tractados no hospital da Caridade?
balanços porventura dizem-nos alguma cousa acerca da aquelles que se querem alli tractar, pagando sua despesa,
economia com que são feitas as despesas, e as medidas devem continual-o a ser pela fórma como o são? ou deve
adoptadas para diminuil-as?
Pela

minha

parte

adoptar-se o principio da caridade sómente para os
confesso

que

leio pobres, e aquelles que têm meios para se poderem curar

perfunctoriamente os balanços, fico inteirado do numero paguem condignamente o seu curativo?
dos enfermos, bem como da despesa que se faz. Mas,

Não se me diga que aquelle pio estabelecimento é

porventura posso eu affirmar alguma cousa a respeito da a unica escola practica de cirurgia e de medicina
moralidade das despesas e da zelosa vigilancia dos actualmente existente, e que por isso deve o Estado
empregados em cohibir disperdicios e outros abusos?
Isto

só

se

poderia

conhecer

auxilial-o. Concordo que assim seja. Mas, pergunto, não o

examinando-se tem o Estado auxiliado, e generosamente? E de ser elle

minuciosamente as despesas diarias, tanto pelo que dividido segue-se que não poderá prestar os mesmos

respeita aos alimentos, como pelo que concerne aos serviços e na mesma escala? Pelo contrario. Por ser
remedios alli consumidos. E não seria isso necessário para aquelle estabelecimento o unico que temos na côrte, onde,
poder dar eu o meu voto consciencioso acerca da principalmente, a cirurgia é exercida em maior escala,
resolução que se discute?

fazem-se grandes despesas para se conseguir este fim;

Si o governo informasse ao senado que tem porém o fim não se consegue, e noto uma circumstancia,
empregado todo o desvelo, todo o exame, para entrar no pelo que diz respeito á medicina, e vem a ser que os
mais minucioso conhecimento do estado da receita e medicos mais notaveis não são empregados por conta do
despeza da Santa Casa da Misericordia, bem. Mas o hospital. Com isto, senhores, não quero dizer, como
governo não quer fazer, não póde fazer esta declaração opinião minha, que uns desmerecem dos outros. Refiro-me
solemna, porque tem tudo abandonado... Então como me unicamente ao juizo publico, o qual indica outros que
será possivel, e mesmo ao senado, dar um voto deveriam ter alli exercicio e clinica e que não o têm.
consciencioso relativamente a moralidade das despesas, e
a respeito dos apuros da Santa Casa da Misericordia?

Na realidade acho que é pequeno o ordenado que
se dá aos medicos, tambem creio e estou até certo ponto

Serão estas observações filhas de opposição? Não. convencido disso...
Serão ellas filhas de má vontade? Estou certo que o

O SR. CANDIDO BORGES: – Apoiado.

senado não me fará essa injustiça.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – ...e

Será falta de respeito e de confiança para com o então com tão pequenos ordenados não podem os
nobre provedor? Egualmente não, porque seria mister que medicos mais distinctos, cuja clinica é mui extensa, tomar
suas condições sociaes fossem absolutamente outras, sobre si o vexame, permitta-se-me o termo, das immensas
para que tivesse elle tempo para dispendel-o em tal obrigações que recahem sobre elles,
averiguação por si mesmo Senhores,
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estabelecidas pelos regulamentos da casa, já pelo que as demonstrações de afflicção, e mesmo de desespero,
respeita ás horas do curativo, já pelo que respeita á manifestadas em uma das proximas sessões passadas, já
sujeição em que se acham actualmente para com as pelo nobre presidente do concelho, já pelo nobre ministro
irmans de caridade, sujeição que até certo ponto poderia da justiça, na occasião em que tiveram de responder á
ser util, mas que necessariamente desvirtua e degrada o argumentação

concludente

do

illustre

senador

pela

facultativo. Em tal caso o professor prefere não pertencer provincia de Goyaz.
ao estabelecimento, bem que reconheça que em nenhum

Conheço tambem, Sr. presidente, a delicadeza da

outro hospital poderá manifestar ao mesmo gráo os seus posição em que se acha o senado no momento em que se
conhecimentos e servir á humanidade.

lhe pede um voto sem discurso e sem exame, um voto

V. Ex. sabe que a clinica da cirurgia em nosso paiz cego de approvação para esta resolução, que só poderia
é, até certo ponto, muito limitada, quando se compara com ser

justificada

pela

occurrencia

de

circumstancias

o que acontece nos paizes da Europa; entre nós ha extraordinarias, excepcionaes, e tão imperiosas que não
poucos casos, não ha tal variedade de enfermidades e de podessem ser arrostadas e vencidas, sem que o paiz
accidentes, que offereça aos cirurgiões o campo que todos ficasse privado dos meios que são indispensaveis á
elles desejam para imortalisar seus nomes. Por isso talvez marcha da publica administração.
a clinica cirurgica do hospital seja representada pelas mais
eminentes capacidades do paiz.

Senhores, o que é que se exige de nós? Exige-se
que

se

decrete

a

continuação

de

um

orçamento

Senhores, segundo tenho lido nas folhas publicas, o organisado e votado sob o imperio de circumstancias
novo regulamento é tal, as relações entre os medicos e as diversas e mesmo oppostas ás que se dão hoje, e sem
irmans da caridade ainda são taes, que põem embaraços, duvida se darão na época em que se pretende que elle
desvirtuam, degradam completamente a posição do vigore; exige se que gravemos o povo com impostos, que
professor, com manifesto perigo da vida dos enfermos. não podem ser justificados por necessidades publicas que
Essas publicações (dirigindo se para o Sr. Jobim) V. Ex. devam ser satisfeitas pelo producto que delles se
deve ter lido... e, como tem entrada na casa, muito arrecadar; e o que é mais, para cumulo de tudo exige-se
provavelmente está habilitado para poder julgar e expor ao que, preterindo nossos deveres, não entremos no exame
senado a veracidade dellas, e o que deve subsistir de pró do direito com que se póde decretar tal imposição, não
e contra; até então suspenderei o meu juizo.

examinemos o modo e a conveniencia com que a renda

O SR. JOBIM: – Entendo que ha exageração de será dispendida, não tractemos emfim de regular o que ha
parte a parte.

demais importante e melindroso na administração de todos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O que os paizes, e que a constituição do Estado com tanta
me tem parecido, a fallar com franqueza, é que o contracto sabedoria e zelo collocou, do modo o mais positivo, sob a
que se fez com as irmans de caridade podia ser differente, salvaguarda do prudente patriotismo dos representantes
e que foi demasiadamente oneroso ao hospital, Tambem da nação! Oh! Srs. ministros, perdoai-me porém é exigir de
me parece que ellas têm aqui sahido um pouco da mais é exigir o que nem mesmo temos o direito de
severidade e rigor a que estavam e continuam a estar conceder-vos, porque não é por tal modo que devemos
sujeitas na Europa.
Si não sou exacto nisto que digo, o nobre senador

votar impostos!
Quaes são as causas, senhores, em virtude das

pela provincia do Espirito Santo e o nobre senador pela quaes se póde explicar a existencia desta resolução?
provincia do Ceará esclarecer-me-hão sem duvida, e então Temos nós tido por acaso uma dessas formidaveis
poderei discernir o que ha de bom e de máo, na certeza de epidemias, como aconteceu no anno de 1850, em que
que nenhuma intenção tenho de diminuir em nada o valor todas as intelligencias foram deslocadas das occupações
dos serviços importantissimos que as irmans de caridade habituaes para se dedicarem quasi exclusivamente aos
têm prestado no hospital da Misericordia. Eu lá fui e vi a deveres impostos pela humanidade ou pela caridade?
ordem, o asseio, em uma palavra, tudo quanto se póde Temos nós tido por acaso uma dessas guerras que

desejar em um estabelecimento como aquelle.

deslocam os homens de seus trabalhos ordinarios para os

Por emquanto peço licença ao nobre senador pelo fazerem voar em defesa da patria? Houve emfim qualquer
Ceará para votar contra a resolução; e, si ella passar para circumstancia extraordinaria e imprevista? Não, senhores,
a 2ª discussão, votarei então por alguns de seus artigos, nada disto se deu; e, para que o facto não encontrasse
mas contra o 1º ou por emendas.

uma explicação satisfactoria, para que elle se retirasse

Esta discussão fica adiada para se passar á outra mesmo dos caracteres de um enigma indecifravel, ahi
parte da ordem do dia.

estão as palavras proferidas de continuo pelos nobres
ministros, já na tribuna do senado, já na camara dos Srs.

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

deputados, demonstrando a existencia de uma maioria
numerosa e dedicada!

PRORROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE.

A este respeito, Sr. presidente, permita-me V. Ex.
que leia as palavras proferidas pelo illustre Sr. ministro da

Continúa a discussão da proposição da camara dos fazenda, na sessão da camara dos Srs. deputados de 17
deputados que manda vigorar o orçamento vigente, deste mez, demonstrando, como disse ha pouco, a
emquanto não fôr promulgado o que deve reger no existencia dessa maioria dedicada, pela qual, sem duvida,
seguinte anno financeiro.

o governo poderia ter feito passar em tempo conveniente a

O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, lei do orçamento, dispensando portanto a resolução que se
conheço bem as difficuldades e as torturas em que se vê o discute. (Lê):
ministerio ao approximar-se o encerramento da actual

«O ministerio, disse o nobre ministro, não tem sinão

sessão legislativa sem ter podido conseguir a lei do que agradecer á maioria o empenho que tem tido em o
orçamento. Este facto me explica satisfactoriamente

apoiar. Ainda não houve votação aqui que indicasse
derrota do ministerio.»
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Senhores, si o ministerio não tem sinão a louvar a dos presidentes de provincias; mas, bem longe de declarar

dedicação de uma maioria numerosa e dedicada, si o francamente a sua opinião, deixou que a camara fizesse o
ministerio reconhece a existencia dessa maioria, e si no que entendesse. Ora, é para mim fóra de duvida que, si o
paiz não se dá actualmente nenhuma circumstancia nobre ministro entendesse que tinha a força sufficiente
extraordinaria como aquellas que acabei de figurar, diga- para fazer com que o orçamento não fôsse sobrecarregado
me V. Ex., Sr. presidente, como ha de elle explicar o facto com tão excessivas e numerosas despesas, por certo não
da apresentação dessa resolução? De modo algum, empregaria essa linguagem, que até não me parece
certamente.

propria de um ministro, porque elle deve ser franco na

Seja porém como fôr, senhores, o que é verdade é exposição de sua opinião, sobretudo em materias desta
que a lei do orçamento não pôde passar até hoje; o que é ordem.
verdade é que o ministerio se vê em apuros. Examinemos

Tractando agora do augmento dos vencimentos dos

os factos como elles se passaram, porque deste exame juizes de 1ª instancia, o nobre ministro da justiça, que não
poderemos tirar conclusões que tornem bem definida a desejava
situação actual.

que

passasse

consideravelmente

essa

emenda,

sobrecarregaria

o

que

tão

orçamento,

Senhores, nos governos representativos nenhum pronunciou-se pela seguinte maneira notavel, porque me
ministerio póde governar sem o apoio decidido do deixa crer que o Sr. ministro da justiça se tinha combinado
parlamento, isto é, sem o apoio decidido de uma maioria com o Sr. ministro do imperio para usarem da mesma
dedicada; mas poder-se-ha affirmar que o ministerio actual linguagem. (Lê): «Não me posso oppôr ao augmento dos

vencimentos desses juizes de 1ª instancia; desejaria que

tem esse apoio, tem essa maioria?

Vejamos os factos, e examinemos o que se passou esse beneficio fôsse mais completo, isto é, que não se
em relação á lei do orçamento na camara dos Srs. augmentassem só os ordenados desses juizes, mas que
deputados; examinemos ainda o que se passou (e isto é tambem se consultasse melhor o serviço publico; que a par
notavel) em relação ao facto do adiamento da assembléa de uma legislação que deferisse, que désse a esses juizes
encargos que eu entendo que elles devem exercer, se

provincial do Rio de Janeiro.
Disse

eu

ha

pouco

que

nos

governos melhorasse a sua situação pelo lado dos vencimentos;

representativos nenhum ministerio póde marchar sem o mas não me opponho a essa emenda.»
apoio do parlamento, ou, pelo menos, sem o apoio de uma

Vê pois o senado que o nobre ministro, ao mesmo

maioria dedicada; mas, senhores, não basta que esse tempo que declarava que se não oppunha á emenda,
apoio seja dado a todo o ministerio, é necessario que declarava egualmente que convinha consultar-se melhor o
tambem assista a cada um dos ministros em particular; serviço publico, afim de que se désse tambem a esses
porque do contrario a vida ministerial é toda cheia de juizes os encargos que elles devem exercer. Ora, não se
accidentes, a victoria de um dia é neutralisada ou destruida tractando desses encargos naquella occasião, parece que
S. Ex. tinha mais razão para impugnar a emenda de um

pela derrota do outro, como estamos vendo.

O que é que se passou, Sr. presidente, na outra modo claro, do que de concluir que se não oppunha a ella!
camara relativamente ao orçamento? O que se passou,

Relativamente aos magistrados de 2ª instancia, S.

senhores, foi que o ministerio ficou reduzido á posição Ex. procedeu do mesmo modo.
mesquinha de simples e impotente espectador: elle via,

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Veja o que eu

traspassado de dôr e cheio de espanto, pullularem por disse a respeito dessa emenda, já que me quer honrar
todos os angulos daquella camara essas emendas que com a leitura do discurso.
elevaram o orçamento a mais de 6,000:000$ além daquillo

O SR. CANDIDO BORGES (Continua a lêr): – «O

que havia sido pedido, e não teve força para fazer cahir augmento me parece um pouco forte. Parecia-me que se
essas emendas! Uma ou outra vez um ou outro Sr. devia pouco a pouco ir attendendo, ir melhorando os
ministro tomou a palavra, porém para usar de uma vencimentos desses funccionarios, mas não sei si a época
linguagem

duvidosa,

de

uma

linguagem

muito é muito propria, etc.»

cautelosamente estudada afim de fazer desapparecer as
impressões

que

deviam

produzir

essas

instancia; oppuz-me ao augmento relativo aos de 2ª

verdadeiramente esmagadoras.
Acaso,

Sr.

presidente,

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não me oppuz

derrotas ao augmento dos vencimentos dos magistrados de 1ª

serei

exagerado

na instancia.

apreciação que faço? Peço a attenção do senado para ler

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. concordou

e dois trechos de discursos, um do Sr. ministro do imperio com ambos e oppoz-se a ambos ao mesmo tempo; e levou
e outro do Sr. ministro da justiça. Tractando da emenda a tal ponto o estado duvidoso de sua linguagem, que,
que elevava os vencimentos dos presidentes de provincia, quando parecia concordar com os augmentos, dizia que as
disse o Sr. ministro do imperio (lê): «Nada digo contra esta rendas do paiz não o permittiam, ou que era melhor que os
emenda. Reconheço que não só todos os generos saldos fossem empregados nos melhoramentos materiaes
alimenticios e outros indispensaveis á vida, como ainda os e moraes do paiz, porque taes melhoramentos trariam dias
de decência e decoro, estão por um preço muito alto, e mais prosperos, e que na perspectiva dessa prosperidade
que a sociedade exige um certo tractamento nos homens poder-se-hia então attender á sorte dos funccionarios
publicos, principalmente aquelles que estão na primeira publicos, que não achava actualmente boa.
categoria nas provincias; mas emfim a emenda importa um

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Isso era em

augmento de despesa consideravel. Mas nada digo contra relação a todas as emendas; são considerações geraes.
ella, porque poderia suppor-se que considero que estes

O SR. CANDIDO BORGES: – Perdoe-me, V. Ex.

altos funccionarios estão bem aquinhoados quando pelo não fallou em geral; a respeito de algumas emendas
contrario entendo que o não estão.»
Vê-se pois que S. Ex. não queria que passasse
essa emenda que augmentava consideravelmente os

vencimentos
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uso de linguagem duvidosa, entretanto que a respeito em poucos dias, e então dizia-se em differentes
de outras pronunciou-se de modo franco, ostensivo, grupos, em differentes circulos que parte dessa
opposição era acoroçoada e benignamente recebida

dizendo: «Não, taes emendas não devem passar.»

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Oppuz-me por um dos Srs. ministros da corôa.

a emendas de 300 e 400 contos.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Não é

Sr. presidente, que minha proposição é verdadeira: o

O SR. CANDIDO BORGES: – Acceito com

O SR. CANDIDO BORGES: – Vê pois V. Ex., exacto.

ministerio não teve força bastante para impedir esse prazer o aparte do nobre ministro; creio que não é

exacto, e nem posso crer na existencia de um

augmento prodigioso de nossa despesa.

Os factos que tenho apresentado até aqui, em comportamento que, si existisse, revelaria um gráo

relação a lei do orçamento, demonstram bem que SS. de perfidia que reputo incompativel com o brio e

EEx. não têm naquella camara esse apoio com que dignidade que não posso deixar de reconhecer nos
nobres ministros da corôa.

todos os dias nos atordoam os ouvidos.

Vejamos agora o que se passou em relação ao

O SR. SOUZA RAMOS: – Ainda hoje se

Note V. Ex. que eu estabeleci uma these, mostrei a

O SR. CANDIDO BORGES: – A verdade é

adiamento da assembléa provincial do Rio de Janeiro. publicou no Jornal do Commercio.

necessidade que me parecia existir de haver um que, ao mesmo tempo que esse boato corria, a

apoio efficaz não só a todo o gabinete, mas a cada opposição ganhava força; e o presidente da provincia,
não querendo tomar a si a responsabilidade de a

um dos seus membros.

Sinto profundamente, senhores, que, tendo eu dirigir sem o apoio da assembléa, recorreu ao

de tractar de negocios do ministerio do imperio, o Sr. governo solicitando sua exoneração. O governo
presidente do concelho não tivesse a bondade de porém

entendeu,

permanecer no seu logar para ouvir as considerações presidente

do

segundo

conceIho,

que

affirmou
não

o

devia

nobre

dar

a

que desejo submetter ao seu criterio; entretanto ellas demissão pedida, que devia conservar o presidente,
fazendo-o adiar a assembléa. E’ isto, senhores, o que

serão impressas.

consta do seguinte trecho do discurso do nobre

(O Sr. Ferreira Penna dá um aparte.)
O

ministerio

tem

obrigação

de

reclamações dos representantes da nação.

ouvir

as ministro do imperio, que vou ter a honra de ler

Quando se tracta de negocios especiaes de

perante o senado. (Lê.)

«Em conclusão, não parecendo ao governo que

uma repartição, parece-me que o ministro respectivo houvesse motivos para a demissão do presidente, e
deve ter pelo menos a condescendencia de ouvir o deliberado a conserval-o na administração da
orador que lhe pede a honra de ser por elle attendido. provincia, era preciso dar-lhe tempo para justificar os
Não me demorarei, Sr. presidente, acerca do seus actos e preparar os esclarecimentos que

facto do adiamento da assembléa provincial do Rio de poderão fazer desapparecer a opposição manifestada.
Janeiro. Limito-me simplesmente a dizer que esse Assim o adiamento era aconselhado, até mesmo,

e repito, como meio de deixar arrefecer os espiritos.»
Vê pois V. Ex., Sr. presidente, que, segundo o
desnecessario; limitar-me-hei tambem a dizer que
nobre
ministro do imperio, não havia motivo (note
me pareceram injustas as accusações graves e
acrimoniosas que foram dirigidas contra o honrado bem V. Ex.) não havia motivo para a demissão desse
presidente, e o governo estava deliberando a
presidente daquella provincia, depois do acto do
conseval-o. Logo, o governo tinha apreciado todas as
adiamento de que me occupo.
circumstancias que se podiam dar na existencia do
O Sr. Nicoláo Tolentino não é um homem
facto, e dessa apreciação tinha concluido que a
desconhecido; tem prestado importantes serviços ao
demissão do presidente não era conveniente.
paiz nas diversas repartições em que tem sido
Como porém, senhores, foram recebidas na
empregado pelo governo imperial, e tem merecido
camara dos Srs. deputados essas palavras notaveis do
constantemente o elogio de seus superiores.
nobre ministro do imperio, presidente do concelho,
(Apoiados). O facto de haver elle adiado a assembléa
palavras pelas quaes aproveito a occasião para tecerprovincial do Rio de Janeiro parece que não
lhe solemne elogio, porque S. Ex. occupou
auctorisava a acrimonia com que tem sido tractado,
dignamente a posição de ministro, assumindo, como
porque a verdade é que a responsabilidade desse
adiamento

me

apareceu

inconveniente

acto recahe completa e absolutamente sobre o lhe
governo

imperial.

(Apoiados.)

As

palavras,

cumpria,

uma

responsabilidade

que

Sr. indevidamente se pretendia fazer recahir sobre um

presidente, proferidas pelo nobre ministro do imperio delegado do governo; pergunto outra vez, como
na camara dos Srs. deputados o attestam de um foram recebidas essas palavras do nobre presidente
do concelho?

modo concludente e irrespondivel.

Senhores, os factos deram-se do seguinte

Dois discursos os mais acrimoniosos, os mais

modo. Logo depois de reunir-se a assembléa, alguma vehementes que se tem proferido no parlamento na

opposição se havia manifestado contra o presidente actual sessão legislativa, e de que não ha exemplo
da provincia... Eu relato o facto servindo-me das nem mesmo nos discursos da opposição, foram
palavras do nobre ministro do imperio. Alguma dirigidos contra o nobre ministro do imperio. S. Ex.
opposição se havia manifestado na assembléa contra foi de tal modo accusado, que até se chegou a ver em

o presidente; mas poucos dias depois essa opposição sua permanencia no ministerio a morte do governo
cresceu consideravelmente (disse o nobre ministro do representativo.
imperio) e apontava-se mesmo um nome que devia
substituir o actual presidente da provincia.
E’

facto

que

a

opposição

da

E quem eram esses que assim invectivavam o

nobre ministro? Eram membros do parlamento que

assembléa haviam dado constantemente o apoio mais solemne e

provincial ao presidente da provincia augmentou decidido ao nobre ministro da fazenda!
consideravelmente

Vê pois V. Ex. que eu tive alguma razão para

dizer que essa maioria, com que o ministerio nos
atordôa todos os dias os ouvidos, não é a maioria que
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convém a um ministerio no governo representativo, isto é,

Mas, como quer que seja, eu agradeço de todo

não é dessas maiorias que, ao mesmo tempo que dão o meu coração o offerecimento que me faz o nobre
decidido apoio ao ministerio considerado em seu todo, o deputado. Conto com a sua assistencia, si alguma vez
me achar em afflicção; assim como conto que o nobre
dão tambem a cada um dos membros de que elle se
deputado nesse caso ha de ser acompanhado da
compõe.
velha guarda...»
E para maior prova do que acabo de dizer,
Permitta-me agora o nobre ministro que eu lhe

note-se que o nobre ministro do imperio, segundo pergunte neste momento, e em vista das
suas proprias palavras, havia julgado já do facto, considerações que acabei de enunciar, si essa hora da
havia-o apreciado em todas as suas circumstancias, afflicção chegou, si os factos que tenho revelado ao
quando affirmou que não convinha a demissão do senado podem deixar concluir que S. Ex. se vê nesses
presidente; porém, ao mesmo tempo que S. Ex. assim apuros, si tem diante de si o abysmo em que se póde
manifestava a resolução em que estava o gabinete de desempenhar e si tem necessidade desse apoio do

manter o seu delegado, e por isso era o alvo de illustre deputado de S. Paulo e bem assim do apoio da
amargas censuras, o Sr. ministro da fazenda proferia velha guarda? Deixo isso ao juizo esclarecido e á
as seguintes e notaveis palavras (lê): «O que affirmo consummada prudencia do nobre ministro. Mas não
é que, logo que o governo estiver completamente fecharei o parenthesis sem ler o resto desse trecho
habilitado para tomar conhecimento deste assumpto, do discurso de S. Ex., trecho que o nobre ministro ha

ha de dar providencias satisfactorias, ha de consultar de permittir que eu conteste. No fim do periodo do
o respeito que deve ás maiorias, nas quaes se apoia, discurso do nobre presidente do concelho, a que ha
não querendo tomar decisões que as contrariem, pois pouco me referi, disse S. Ex.: (lê) «Assim como conto
quer viver com ellas.»

que o nobre deputado neste caso ha de ser
Note bem o senado que o nobre ministro do acompanhado da velha guarda, a qual espero que
império já tinha apreciado o facto, elle o declarou da dia haverá em que ha de reunir-se ao grande
maneira a mais explicita, já tinha tirado desse exame exercito.»
a conclusão de que não devia ser demitido o

Senhores, quem não vê que neste trecho do

presidente, e que a assembléa devia ser adiada; mas discurso do nobre presidente do concelho, S. Ex.
o nobre ministro da fazenda affirmava por essa sacrificou á belleza do estylo, á redondeza das

mesma occasião que o governo não estava ainda phrases a verdade da historia? Senhores, uma divisão
completamente habilitado para tomar conhecimento separou-se, é verdade do grande exercito, mas
desse assumpto!
Grouchy nunca fez parte da velha guarda; a velha
Como, senhores? Pois o nobre ministro do guarda, unida sempre ao grande exercito, pelejou

imperio affirma um facto perante o parlamento e esse com elle, quer nos dias gloriosos de Marengo e de
mesmo facto é logo contrariado pelo Sr. ministro da Austerlitz, quer nas horas desesperadoras e
fazenda?! Pois quando o Sr. ministro do imperio desastrosas de Waterloe! A velha guarda, Sr.
affirma definitivamente que o governo não tinha presidente do concelho, soube morrer, porque não
motivos para a demissão do presidente e que
sabia render-se! A velha guarda, unida sempre ao
estava deliberado a conserval-o na administração
grande exercito, morreu quando elle morreu, viveu
da provincia, é quando o seu colega da fazenda
pois e desappareceu com elle; mas note o nobre
affirma que o governo não está habilitado para tomar
ministro que ella desappareceu quando desappareceu
conhecimento deste assumpto?!...
o lmperio.
Sr. presidente, o facto é muito notavel; o que
Portanto, o nobre ministro, por amor da
porém é certo, é que as palavras proferidas pelo
verdade da historia, por amor das convicções, pela
nobre ministro da fazenda foram recebidas com
dignidade das crenças, não póde deixar de retocar
especial agrado; ellas satisfizeram completamente
este periodo inexacto do seu florido discurso.
aquelles que haviam invectivado de maneira a mais
Sr. presidente, proseguindo no fio de minhas
acre ao nobre ministro do imperio!
ideas, notarei ao senado que não posso
Vê-se pois, senhores, que esse apoio, que em
comprehender como o governo julga que tem a força
minha opinião é indispensavel a todo o ministerio,
indispensavel para manter-se na posição em que se
não existe, porque é contrariado por dedicações
acha, avista dos factos que se têm passado
especiaes e pessoaes; e o que é mais, vê-se que
relativamente à lei do orçamento!
mesmo entre os nobres ministros ha divergencias

Senhores, no systema representativo a primeira

profundas, que não podem deixar de actuar de um

modo desastroso sobre a marcha da administração condição do homem politico, sobretudo si elle se
acha á testa do governo do paiz, é especialmente que

publica.

Depois, Sr. presidente, que toquei neste topico tenha fé robusta em suas convicções, e que tenha o

é que tenho a fortuna de ver presente o nobre proposito deliberado de as realizar; e, quando no

ministro do imperio. Peço licença a V. Ex. para abrir parlamento encontra elle impossibilidade de o fazer,
aqui um pequeno parenthesis afim de dirigir uma ou renuncia a posição que não póde manter com a

pergunta ao nobre ministro. Orava na outra camara força e o prestigio de que o governo não póde
um

honrado

e

muito

distincto

deputado

pela prescindir sem graves males para o paiz, ou consulta

provincia de S. Paulo, o qual disse que o nobre o paiz pela eleição de uma nova camara.

O ministerio actual, porém, não o entende

ministro ia casualmente errado, que podia encontrar

diante de si um abysmo em que se sepultaria, mas assim: derrotado na lei do orçamento, sem força para
que, si S. Ex. se visse em apuros e afflicções, podia fazer cahir o grande excesso de despesa de que foi
contar que elle iria em seu soccorro. O nobre ministro este sobrecarregado, tracta apenas de obter uma

procurou tranquillizar esse illustre deputado; disse- resolução que manda vigorar um orçamento votado
lhe que não receasse cousa alguma, porque não ha tres annos, e quer que ella passe no senado
sahiria da terra de christãos, não iria navegar por atropelladamente, sem discussão e sem exame!

Senhores, e é notavel o comportamento do

mares nunca dantes navegados! Mas logo depois o

nobre ministro pronunciou estas solemnes palavras governo
(lê):

em

todo

este

negocio

do

orçamento!

Parecendo-lhe impossivel que passasse a verdadeira
lei
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do orçamento, fez elle iniciar a resolução que se artigos, para que não soffra, como creio necessario, a
discute;

esta

resolução

porém

contrariava coherencia do deputado pelo Pará em 1852, e o ministro
evidentemente as vistas de sua maioria; mas, para da fazenda em 1858. Estará o senado esquecido das
que ella lhe não puzesse embargos, dizia-lhe o

ministerio: «Approvai esta resolução, e approvai-a
quanto antes, e não receieis que ella seja lei do paiz,

porque é apenas uma prevenção; a lei do orçamento,

palavras terminantes pronunciadas pelo actual nobre
ministro da fazenda na camara dos Srs. deputados em
1852? Não creio que o esteja; mas eu desejo que essas

essa lei aonde estão contempladas todas essas palavras sejam presentes á reminiscencia do paiz, e peço
immensas despesas que tão cruelmente nos permissão ao senado para lêl-as.
impuzestes, e que nós temos duvidas em acceitar, ha

Tractando-se da conveniencia que havia em reduzir

de ser executada.»

impostos dizia S. Ex. o seguinte na camara dos Srs.
Foi por tal modo, senhores, que na camara dos deputados, em julho de 1852 (Iê): «Portanto, senhores,
Srs. deputados passou a resolução, tendo até dois
não só é exacto o que é mais beneficio para o paiz o
encerramentos no mesmo dia; veiu ella para o senado
systema de sir Robert Peel, porque allivia o contribuinte,
e passou em 1ª discussão sem se dizer uma palavra;
a opposição deu mais uma prova de que não quer como tambem é o meio mais efficaz, mais conveniente
privar o governo dos meios que são indispensaveis á para augmentar as rendas do Estado. Sir Robert Peel
(note o senado) diminuia principalmente os impostos que
marcha da administração.

Na 2ª discussão o nobre senador pelo Rio de affligiam as classes necessitadas, os impostos que tendem
Janeiro propoz algumas emendas de accôrdo com o a embaraçar os trabalhos, os impostos sobre os generos
discurso proferido pela corôa na abertura da actual
sessão. Tractando dos generos alimenticios, do alto

do throno disse a corôa: (lê) «O soffrimento do povo
pela carestia dos generos alimenticios consterna-me
profundamente.»

Pois bem, accedendo a este reclamo da corôa

de primeira necessidade. Nós, que nos encantamos com a
alta a que a renda vai subindo, não devemos lembrar-nos
de que é preciso conseguir esse fim com os meios que sir
Robert Peel empregava?»
Isto, Sr. presidente, dizia o nobre deputado pela

para satisfazer a esta necessidade, para fazer com provincia do Pará (hoje ministro da fazenda) quando
que os generos alimenticios descessem alguma cousa discutia em 1852, sendo então ministro da fazenda o
do alto preço em que se acham e tornassem-se honrado Sr. visconde de Itaborahy. Hoje S. Ex. não se
accessiveis ás classes pobres, foi que o nobre
senador pelo Rio de Janeiro propoz a diminuição dos

direitos de importação; os auxilios de que necessita a

encanta simplesmente com o augmento da renda, S. Ex.
diz todos os dias ao parlamento e ao paiz que temos vinte

lavoura tambem foram attendidos tanto quanto mil contos de saldos, graças ás sabias administrações que
podiam ser pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro, precederam a actual; mas não são vinte mil contos,
propondo a diminuição dos 2% de exportação.

senhores, para alliviar a fome dos pobres; não para

Além destas emendas foram apresentadas diminuir os impostos que vexam o povo, a agricultura, o
outras pelo nobre senador pelo Ceará, algumas das commercio ou a industria; não para que o nobre ministro
quaes tendiam a fixar o sentido da lei de 11 de
imite a decantada conducta de sir Robert Peel! Uma tal
setembro de 1846. Mas, senhores, como foram
conducta, senhores, escapa a todas as explicações
recebidas estas emendas pelo ministerio? Dizia o
possiveis, é incomprehensivel!
nobre ministro do imperio: «Não acceito as emendas,
Si porém hoje Sr. presidente, o nobre ministro da
porque ellas retardarão a passagem desta resolução.»
Ao mesmo tempo dizia o nobre ministro da justiça: fazenda não póde fazer-me a honra de juntar suas vozes

«Havemos de ter lei do orçamento, esta resolução é ás minhas para sustentar a passagem das emendas na
preventiva unicamente.» Mas senhores, si o resolução que se discute, eu esperava ao menos que o
orçamento ha de passar, para que tanta soffreguidão nobre senador por Minas-Geraes, o Sr. Dias de Carvalho,
com a passagem desta resolução? e si não ha de

passar, como parece crer o nobre ministro do

imperio, porque impedir que os additivos sejam

elevasse sua voz em favor desta reducção de impostos, e
tanto mais quanto S. Ex. desta maneira sustentaria a

adoptados com a resolução que se discute, e que vai necessaria coherencia entre o proceder do deputado da

ser lei do paiz?

provincia de Minas-Geraes em 1852, e o proceder do

na camara dos Srs. deputados etc. Oh! Srs. ministros,

contou com o apoio do nobre deputado por Minas-Geraes;

Dizem porém os nobres ministros que não ha senador hoje pela mesma provincia. Quando o nobre
tempo, que as emendas podem provocar discussões deputado pelo Pará propoz a reducção dos impostos,
então para que servem as prorogações? Onde está
então essa maioria de que nos fallais? Onde está essa

maioria que vos afflige na hora da afflicção, que vos

o nobre deputado pelo Pará offereceu uma emenda que
está assignada pelo nobre deputado por Minas-Geraes.
(O Sr. Dias de Carvalho dá um aparte.)

abandona no momento do perigo, que vos condemna

Sr. presidente, até aqui se dizia que não havia

na occasião em que tendes mais necessidade de ser
salvos?!...

tempo para que a resolução passasse assim emendada;
Senhores, o que a logica manda concluir dos porém agora que os jornaes publicam que ha prorogação,
factos que se têm passado no senado a este respeito, e o nobre ministro da justiça, que está presente, póde dizer
é que ou os nobres ministros não têm essa maioria
que aIardeam todos os dias, ou não querem a

passagem das emendas. O nobre ministro da justiça

disse: «Nós queremos as emendas.» Mas qual é o

nos si de facto o corpo legislativo está prorogado até o dia
12...
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Hoje leu-se o

modo por que as quereis? E’ possivel admittir que as decreto aqui.
O SR. CANDIDO BORGES: – Não ouvi a leitura,
queirais, e não as queirais ao mesmo tempo?
Sinto, Sr. presidente, que o nobre ministro da mas então esse argumento já não procede, não póde
fazenda (é verdade que S. Ex. está occupado na outra haver nenhum receio de que a resolução não passe.
camara) não venha ajudar-me a sustentar estes
Eu creio, senhores, que a lei do orçamento ha
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de ser esta resolução, porque os Srs. ministros não

não são engeitados, pagam impostos como os dos outros

querem que passe o orçamento com os augmentos de

pontos, além de que o caminho de S. Christovão é o que

despesa que a maioria do governo não lhe consentiu

dá sahida para outras provincias?

retirar, e então o meio que o governo achou para sahir da

Note-se mais que pela resolução se não dão os

difficuldade foi esta resolução, até ver si o tempo e a

meios de auxiliar a camara municipal no calçamento já

calma podem fazer desapparecer essa má disposição em

emprehendido de algumas ruas da cidade; essas obras

que está a maioria de não ceder ás considerações do

hão de parar necessariamente, porque a camara da côrte

governo.

já declarou que não tinha fundos (e não os tem);

Si porém, senhores, esta resolução tem de ser,

porconsequencia os trabalhadores hão de ser despedidos

como creio, a lei do orçamento, eu não sei como os

e depois não será facil reunil-os ou obtel-os pelo mesmo

nobres ministros hão de acudir ás despesas que não têm

preço por que estão engajados para as grandes obras, e

verba especial no orçamento; porque ha despesas novas

o nobre ministro sabe que o engajamento para as grandes

que foram previstas, mas que não estão auctorisadas por

obras não se faz pelo mesmo preço que se faz para as

lei.

pequenas.
Os nobres ministros sabem que, mesmo quando o

Senhores, eu não tenho pedido a attenção dos

serviço tenha sido decretado, não poderá elle ser feito ou

nobres ministros com o fim de fazer-lhes opposição, SS.

ordenado si egualmente não forem decretados os fundos

Exs. devem estar convencidos pelo modo por que me

necessarios, e nem o thesouro poderá pagar taes

tenho exprimido; não tracto sinão de facilitar-lhes todos os

serviços, porque lhe é isso expressamente vedado em

meios que são indispensaveis para a satisfação de

vista da disposição do § 11 art. 4º da lei de 9 de setembro

necessidades que reconheço urgentes.

de 1850. Ora, o Sr. ministro do imperio, impugnando

Tenho receio de continuar, Sr. presidente, porque

algumas das emendas ou artigo additivos apresentados

não tardará muito que se me affirme que queremos

na camara dos Srs. deputados ao orçamento, declarou

demorar a discussão, que queremos protelar, apezar de

entretanto que concordava com o augmento feito em

que tal accusação não nos póde caber!

algumas verbas.

Eu tenho documentos em mão para mostrar que a

Lembro-me, por exemplo, que em relação a

protelação não é da opposição, que os Srs. ministros têm

colonias militares, S. Ex. não se contentou com 120:000$

concorrido muito para que o senado não tenha trabalhado

consignados no projecto, e adoptou a emenda que

mais do que tem trabalhado.

elevava essa verba a 200:000$. Ora, esse augmento foi
justificado pelo nobre ministro com a creação de uma
colonia no Tieté, onde se vai fundar uma estação naval;
outra entre a provincia da Parahyba e a villa da
Constituição, para servir de centro que ligue os correios
das capitaes de S. Paulo e Matto-Grosso.
Disse mais o nobre ministro que era indispensavel

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Vamos ouvir
isso...
O SR. CANDIDO BORGES: – Si V. Ex. e seus
companheiros fossem mais assiduos ás sessões...
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu não faltei
sinão alguns dias em que estive occupado na outra
camara.

crear uma outra colonia militar na provincia do Piauhy, e

O SR. FERREIRA PENNA: – Apoiado.

outra tambem indispensavel e urgentissima na provincia

O SR. CANDIDO BORGES: – E’ notavel o apoiado

do Rio Grande do Sul para servir de centro ás

do nobre senador, quando eu affirmo que tenho

communicações dessa nova estrada, que communica a

documentos para demonstrar a verdade do que affirmei.

provincia de Santa Catharina com a de S. Pedro do Rio
Grande do Sul.
Ora, vê V. Ex., Sr. presidente, que a passagem
desta resolução, tal qual como ella se acha, não póde de
nenhum modo acudir a estas necessidades, a estas

Sr. presidente, examinando-se os dias em que não
tem havido sessão por falta de numero, que são 19,
vejamos si se póde concluir que, si os nobres ministros
fossem mais assiduos, mais teria trabalhado o senado.
Não houve sessão no dia 19 de maio...

urgencias do serviço; portanto entendo que o ministerio

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Quem faltou?

devia ser o primeiro a empregar todos os seus esforços,

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu creio que V. Ex.

para que esta resolução não passasse e sim a lei do

está se incommodando muito com isto.

orçamento, salvo si os nobres ministros entendem que

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Eu?

devem continuar a abrir creditos com manifesta infracção

O SR. CANDIDO BORGES: – Então tenha a

da constituição e das leis.

bondade de me deixar acabar de fallar, e faça depois as

Ainda mais, Sr. presidente, tantos melhoramentos

reflexões que quizer.

importantes de que temos necessidade, melhoramentos

O senado funcciona com 29 membros; ora, em 19

reconhecidos mesmo pelos nobres ministros, deixarão de

de maio compareceram 28 Srs. senadores, faltaram os

ser feitos; estas necessidades serão todas suffocadas,

Srs. Souza Franco, Vasconcellos e marquez de Olinda.

porque o ministerio não pôde conseguir a lei do

Não houve sessão.

orçamento: perguntarei aos nobres ministros como é
possivel que se paguem aos trabalhadores do Jardim

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Só esses é que
compõem o senado?

Botanico, si o nobre ministro do imperio reconheceu na

O SR. CANDIDO BORGES: – No dia 11 de junho

camara dos Srs. deputados que era preciso um augmento

compareceram 27 Srs. senadores, faltando os Srs.

de 12:000$ para sustento e vestuario dos escravos da

Vasconcellos, marquez de Olinda e visconde de

nação, africanos livres, etc.? Como é possivel que se

Maranguape. Não houve sessão.

conserve por mais tempo, no estado desgraçado em que

O SR. FERREIRA PENNA: – O nobre senador

se acham as communicações entre a côrte e os bairros de

sabe que os ministros são obrigados a comparecer na

S.

outra camara tambem.

Christovão,

Engenho

Velho,

etc.,

que

estão

perfeitamente intransitaveis, e os moradores desses
logares

O SR. CANDIDO BORGES: – No dia 15 de junho
estiveram
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presentes 27 Srs. senadores, faltando os Srs. marquez

e, como não desejo incommodar nem de leve a S. Ex...

de Olinda e visconde de Maranguape. Não houve

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Em nada

sessão.

absolutamente me incommoda.

No dia 21 de junho compareceram 28 Senhores,

O SR. CANDIDO BORGES: – Vou pôr termo ao

faltando os Srs. Vasconcellos, marquez de Olinda e

meu discurso, declarando ao senado que hei de negar

Visconde de Maranguape. Não houve sessão.

meu voto á esta resolução, emquanto eu vir que ha um

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – 28 e 3, 44!...

meio qualquer de haver lei de orçamento; si porém

O SR. CANDIDO BORGES: – No dia 22 havia

chegar o momento extremo em que o parlamento não

Franco,

possa continuar, e o governo tenha de ficar sem lei de

Vasconcellos, marquez de Olinda e visconde de

orçamento, então acho que é do meu dever dar um

Maranguape. Não houve sessão.

voto á resolução, e effectivamente o darei.

28

senhores,

faltando

Srs.

os

Souza

No dia 26, havia 28 senhores, faltando os Srs.

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente

Souza Franco, Vasconcellos, marquez d'Olinda, e

declara adiada a discussão , e dá para a ordem do dia

visconde de Maranguape. Não houve sessão.

da seguinte sessão a mesma já designada.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E então não
estiveram na outra camara?

Levanta-se a sessão á 1 hora e 40 minutos da
tarde.

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu não quero
desconhecer...
O

SR.

ACTA DO 1º DE SETEMBRO.
FERREIRA

PENNA:

–

Podiam

comparecer em uma e outra camara ao mesmo tempo?
O

SR.

CANDIDO

BORGES:

–

Estão

se

PENNA:

–

Não

me

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO
CAVALCANTI DE LACERDA.

incommodando um pouco.
O

SR.

FERREIRA

incommodo.

A’s 11 horas da manhan, feita a chamada,
acharam-se presentes 27 Srs. senadores, faltando com

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – E’ uma
estatistica muito importante.

causa participada os Srs. Souza Franco, Paula Pessoa,
Wanderley, Vianna, marquez de Itanhaem, marquez de

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – E’ exacto; e
com um rigor a arithmetico nunca visto!...

Olinda e visconde de Maranguape; e sem ella os Srs.
Silva Ferraz, barão da Boa Vista, barão do Pontal,

O SR. CANDIDO BORGES: – Eu acredito,

barão de Quaraim, barão de Suassuna, Baptista de

senhores, que os nobres ministros têm muito trabalho;

Oliveira,

mas o que é verdade é que a maior parte das vezes

Queiroz Coutinho, Souza Queiroz, Paula Albuquerque,

que faltaram não foi por motivo justificado.

Almeida e Albuquerque, Mendes dos Santos, Sinimbú,

UM SR. SENADOR: – Já não ha casa; conte
agora os que faltam do seu lado.

está mais afflicto com o que tenho dito.
MINISTRO

DA

Carneiro

de

Campos,

Pimenta Bueno, Silveira da Motta, Souza Ramos,
Caxias e visconde de Uruguay.

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. é o que
SR.

Borges,

Fernandes Torres, Fonseca, Nabuco, marquez de

(O Sr. ministro da justiça dá um aparte.)

O

Candido

JUSTIÇA:

Ficaram sobre a mesa as folhas do subsidio dos
Srs. senadores, e as dos vencimentos dos empregados

–

Eu

incommodado com isto?!

da secretaria e paço do senado, pertencente ao mez de
agosto findo.

O SR. CANDIDO BORGES: – Em alguns destes

O Sr. Presidente declarou que não podia haver

dias, depois que se contava a falta, e de já haver o Sr.

sessão por falta de numero para formar casa, e

presidente declarado que não havia sessão, os nobres

convidou

os

Srs.

senadores

presentes

para

ministros compareciam.

trabalharem nas commissões.

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Era talvez
calculo para não haver sessão... V. Ex. nunca se retirou

SESSÃO DE 2 DE SETEMBRO.

da casa para não haver votação?
O SR. CANDIDO BORGES: – Nunca me retirei

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO

com esse fim; mas V. Ex. tem razão tambem, e para

CAVALCANTI DE LACERDA.

prova trago o exemplo de hontem, relativamente ao
negocio da chibata; veja V. Ex. quem foi que se retirou

Summario. – Expediente. – Requerimentos de

para não votar, e para cahir o artigo. Sr. ministro, não é

urgencia. Discursos dos Srs. Silveira da Motta,

bom bulir em certas questões, porque as respostas são

viscondes de Abaeté, e de Jequitinhonha e Souza

desagradaveis...

Franco. – Ordem do dia. – Prorogação da lei do

O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Que tenho eu
que o senhor dê as respostas que quizer?

orçamento vigente. – Discursos dos Srs. visconde de
Muritiba e Souza Ramos.

O SR. CANDIDO BORGES: – V. Ex. exalta-se
tanto com qualquer cousa!
O SR. MINISTRO DA JUSTIÇA: – Póde dizer o
que quizer.
O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, eu
sei que posso dizer o que quizer, mas estou
incommodando o nobre ministro da justiça com esta
estatística,

A’s 10 horas e tres quartos da manhan, o Sr.
presidente abre a sessão, estando presentes 32 Srs.
senadores.
Lidas as actas de 31 do mez passado e do 1º do
corrente, são ambas approvadas.
O Sr 1º Secretario dá conta do seguinte:
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O SR. PRESIDENTE: – Duas.

EXPEDIENTE.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Com uma
Uma representação da assembléa legislativa da
provincia do Espirito Santo, pedindo um auxilio para a

que passou hoje, tres. Pergunto a V. Ex. si esta que se vai
votar é para preterir as outras?
O SR. PRESIDENTE: – Isso não sei, é conforme a

construcção da ponte que se dirige a Porto Velho e Itacibá,

deliberação da casa.

orçada em 80:000$.
Um requerimento dos empregados subalternos da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu creio

thesouraria de fazenda da provincia de S. Paulo pedindo, em

que, segundo a proposta, é urgencia como qualquer outra, e

attenção á elevação dos generos essenciaes á vida, um

então

augmento em seus vencimentos de 50%.

anteriormente, porque isso seria illudir as votações do

a

urgencia

posterior

não

annulla

as

votadas

São ambos remettidos á commissão de fazenda.

senado relativamente ás urgencias; uma vez que o senado

Fica sobre a mesa a redacção das emendas do

considera urgente um objecto, é para ser discutido com

senado á proposição da camara dos deputados sobre o

prioridade, porconsequencia creio que é indispensavel que

privilegio de lavrar minas de carvão de pedra na provincia de

esta urgencia não possa de fórma alguma preterir as outras,

S. Pedro.

assim como aquella que acabámos de votar não deve preterir
as que já se achavam votadas. Este principio foi considerado
verdadeiro, e nem podia deixar de o ser, porque o contrario

PENSÃO ÁS VIUVAS E FILHOS DOS GUARDAS

seria uma verdadeira illusão das votações do senado.

NACIONAES MORTOS EM CAMPANHA.

Além destas observações que acabo de fazer, ha
O Sr. Silveira da Motta pronuncía um discurso que

outras derivadas da propria empreza ácerca da qual o nobre
senador requereu urgencia. E devo despertar a attenção do

publicaremos no appendice.
E’ apoiada e sem debate approvada a urgencia

nobre senador relativamente ao seguinte, que aquella
proposição não póde ser discutida com açodamento; deve

pedida pelo Sr. Silveira da Motta.

ser discutida com o maior cuidado.
.... (Não pudemos ouvir o orador por causa do grande

COMPANHIA DE MUCURY.

sussuro que havia no salão.)
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Levanto-me para

Por isso não se póde discutir este objecto sinão com

pedir tambem a urgencia do projecto que veiu da camara dos

muito cuidado, e não creio que isto se possa fazer no fim da

Srs. deputados, ha mais de um mez, auctorisando o governo

sessão, e quando temos ainda de discutir a resolução que dá

a proporcionar á companhia de Commercio e Navegação do

ao governo, na falta do orçamento verdadeiro, o orçamento

Mucury os meios de obter por emprestimo dentro ou fóra do

do anno que corre. De mais a mais devemos ter em

Imperio um capital addicional, nunca maior de mil e duzentos

consideração que não sabemos ainda quaes serão os

contos, e a garantir os respectivos juros e amortização.

encargos do orçamento que se está discutindo na camara

Não occuparei por muito tempo a attenção da camara
para

demonstrar

as

vantagens

deste projecto;

dos Srs. deputados.

estou

Segundo consta (peço ao nobre ministro da fazenda,

persuadido de que cada um dos nobres senadores, que

que se acha presente, que informe si aquillo que vou dizer é

leram e estudaram o projecto, ha de estar, como eu,

ou não exacto). Eu disse que antes de votar um emprestimo

convencido de que elle é de summa vantagem...

de 1,200:000$ devemos ter em consideração os encargos

O SR. FERREIRA PENNA: – Apoiado.

com que a lei do orçamento, no caso de ser votada este anno

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – ...qualquer que

ou o anno que vem, sobrecarrega o thesouro; consta-me que

seja a face por que elle seja considerado, ou em relação á

só os artigos additivos excedem de 6,000:000$: e então não

industria e ao commercio, ou com relação á colonisação, ou

me parece que possamos crear novas despesas por meio de

em relação á catechese; porquanto é indubitavel que a

uma resolução sem discutirmos a lei do orçamento, sem

companhia tem feito grandes serviços acerca de cada um

sabermos quaes os encargos que essa lei tem de impôr ao

destes objectos.

thesouro e ao paiz, e si a receita o permitte.

Quando o projecto se discutir, será essa a occasião
mais propria de se poder apreciar os serviços que a

Eis, Sr. presidente, as duvidas que eu tenho
relativamente

á

empreza,

e

não

entro

em

maior

companhia tem feito. Agora tracta-se unicamente da

desenvolvimento, porque naturalmente o senado, quando

urgencia, e esta se justifica pela obvia consideração de que,

discutir essa proposição, ha de entrar em uma discussão

si o corpo legislativo não vier quanto antes em auxilio desta

minuciosa. Agora não é logar proprio, quiz sómente despertar

empreza

necessita,

a attenção do senado relativamente áquillo que é connexo

acontecerá sem duvida que alguns trabalhos que já estão em

com a urgencia que se discute. Eu tenho necessidade

começo deixarão de continuar, e outros não menos

portanto de votar contra a urgencia.

com o

emprestimo

de

que

ella

necessarios deixarão de emprehender-se com grave prejuizo

As razões que tinha de offerecer á consideração do

de interesses de maior importancia para o paiz em geral, e

senado são aquellas que acabo de expender, as quaes se

para a provincia de Minas em particular. Portanto, eu animo-

resumem no seguinte. Primeiro, existem já outras urgencias;

me a pedir a V. Ex. que haja de dar este projecto para

em segundo logar, não temos tempo para discutir com todo o

primeira parte da ordem do dia.

cuidado uma proposição dessa ordem; em terceiro logar, não

O SR. PRESIDENTE: – O projecto está na ordem do
dia, mas não se tem podido discutir.
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Eu peço urgencia.
E’ apoiado e entra em discussão o requerimento de
urgencia do Sr. visconde de Abaeté.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente, para eu votar por esta urgencia, preciso saber
quantas já ha.

sabemos quaes serão os encargos que sobre o thesouro
imporá a lei que se está discutindo na camara dos Srs.
deputados.
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Senhores, eu disse que o projecto, cuja urgencia se

creio que teremos 6,000:000$ de despesa, além das pede, devêra ser discutido, mas não podia com utilidade
despesas

ordinarias,

conforme

consta

dos

artigos para o paiz ser discutido com açodamento; era objecto de

additivos; ainda mesmo que esses artigos additivos sejam muita importancia para ser discutido nos ultimos dias de
separados naquella camara, todavia creio que não devo sessão: ou não passaria ou seria mal discutido, e
contar com isto agora, porque não posso dizer si elles não 1,200:000$ não podem ser garantidos pelo thesouro sem
farão parte da lei do orçamento de 1859–1860, porque que a assembléa geral tome muito minuciosas contas a
podem ser votados no anno que vem para fazerem parte respeito do interesse publico ligado a essa garantia.
dessa lei.

Para isto seria mister entrar no exame minucioso do

Em taes circumstancias, Sr. presidente, eu vejo-me estado da companhia, conhecer e calcular os atrazos, para
forçado a votar contra a urgencia proposta pelo nobre se poder concluir si na realidade existem elles, quaes suas
senador por Minas-Geraes, a quem aliás muito respeito e causas, si são ellas permanentes ou transitorias, e por fim
com cujas opiniões eu desejava sempre ir de accôrdo. ver si não é possivel que a companhia possa subsistir sem
Porém este objecto lamentavelmente deve ser proposto este soccorro, e si este soccorro deve ser dado pela
para

o

anno,

a

fim

de

poder

ser

discutido assembléa geral com segurança do thesouro. Ora, exposta

competentemente, porque é um objecto de gravissima assim à questão, eu creio que facilmente se conhece a
importancia; é preciso examinar minuciosamente o estado razão que tive para me oppôr á urgencia.
da companhia, é preciso vêr si acaso ha outro remedio
além deste, e si este que se propõe é urgente.

Mas, disse S. Ex. que, si se não tivesse pedido
outra urgencia, o nobre ministro não apoiaria esta. Peço

Além disto, Sr. presidente, eu não sei tambem por licença a S. Ex. para não ver a conclusão na premissa que
que motivo não se ha de propôr a urgencia para um elle estabeleceu. Por se terem, disse S. Ex., pedido ao
projecto vindo da camara dos Srs. deputados, desde o senado differentes urgencias entende elle que esta
anno passado; quero fallar do projecto que dá á estrada de tambem deve ser votada, porque é de grande interesse
ferro de Petropolis uma subvenção que auxilie aquella para o pais: S. Ex. limitou-se á esta unica observação.
empreza aliás, segundo ella expõe, em estado muito

Sr. presidente, quaes são as urgencias que se têm

precario. Este projecto não é deste anno, é do anno pedido nesta sessão ultimamente, e quaes são aquellas
passado, já estava quasi para ser votado no fim da sessão, que de ordinario se pedem nesta quadra? são justamente
e o senado prudente e sabiamente pospoz essa discussão, aquellas que são reconhecidas egualmente por todos que
não quiz que ella fôsse feita o anno passado, porque era devem passar e que, de mais a mais, são de facil
objecto importante.

discussão, faltando apenas o tempo para poderem ser

E' um exemplo que trago á consideração do tomadas em consideração: por exemplo, uma pensão, um
senado, para justificar o voto negativo que dou á urgencia augmento
que se discute.

de

ordenado

de

differentes

empregados

publicos, cuja justiça e urgencia já foi discutida, já foi

O SR. SOUZA FRANCO (Ministro da Fazenda): – E' reconhecida e averiguada, faltando sómente o tempo para
simplesmente para dizer que não me opponho á urgencia, ser votada, uma urgencia da natureza daquella offerecida
porque é necessario tomar-se uma resolução qualquer a hoje á consideração do senado pelo nobre senador por
respeito desta empreza, que póde ter alguns embaraços Goyaz, sobre um projecto acerca do qual eu creio, como
por falta de uma decisão da assembléa geral.

disse o nobre senador, que não podem haver duas

Não creio que as razões de uma despeza, que opiniões no senado; ora, póde-se dizer a respeito deste
talvez seja augmentada, sirva de motivo para se não objecto que não ha necessidade sinão do tempo para se
tractar de soccorrer emprezas desta ordem, que muito votar, que não haverá discussão; e, si houver, será apenas
precisam desse soccorro. E' uma empreza esta de que se sobre um ou outro ponto incidente acerca do qual eu
tracta, que póde trazer grandes vantagens ao paiz; e mesmo não posso agora prever qual será elle, tanto estou
despesas productivas deste genero farão talvez com que o convencido que o projecto ha de passar .

corpo legislativo recue na votação de outras que não são

Demais, pergunto eu, deste quando é que este

de tanta utilidade. Eis a razão por que entendo que se projecto, cuja urgencia foi proposta pelo nobre senador por
deve approvar a urgencia.

Goyaz, está no conhecimento do senado? Não é de hoje.

Si se não tivesse pedido outras urgencias, eu Mas é da mesma natureza esta urgencia que requer o
deixaria este negocio entregue ao zelo com que o Sr. nobre senador por Minas Geraes, relativamente á garantia
presidente do senado distribue os seus trabalhos; mas, pedida pela companhia do Mucury? Certamente, não.
sendo elle contrariado por outras urgencias, voto pela que Póde alguem dizer que acerca deste objecto não haverá
está em discussão.

duas opiniões no senado, que todo o senado está

O Sr. Silveira da Motta pronuncía um discurso que convencido da utilidade, talvez mesmo da legalidade com
publicaremos no appendice.

que nós havemos de votar a favor desta proposição? Por

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. certo que não. Logo, a discussão ha de ser porfiada, hão
presidente, não suppuz que as palavras que tive a honra de se tomar em consideração muitos objectos, e o
de offerecer a consideração do senado haviam de merecer resultado ha de ser duvidoso. Quem é que não sabe
as censuras do nobre ministro da fazenda. De todas as quanto deve

o corpo legislativo ser

prudente em

expressões de S. Ex. resulta o corollario de que eu não estabelecer este precedente de garantia de emprestimos?
procuro attender aos interesses materiaes do paiz, Acerca deste objecto está todo o senado de um só
mormente aquelles que, no juizo de S. Ex., tanta influencia accôrdo? Não.
têm e devem ter sobre a marcha do progresso de nossa

Portanto já vê o senado que esta materia não é da

prosperidade. Eu serei obrigado a expôr ainda uma vez a natureza daquellas, a respeito das quaes ordinariamente
minha opinião.
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se pede urgencia na quadra em que nos achamos, e, por não se discute ainda a proposição; digo sómente aquillo
isso, o nobre ministro da fazenda não teve fundamento que é indispensavel para fundamentar o meu voto e
algum no que disse, quando sustentou que, tendo sido desvanecer a impressão que as palavras do nobre minisro
approvadas as outras urgencias, entendia que esta da fazenda podem produzir no senado.
tambem devêra passar.

Ha um credito, portanto, de seis mil contos, o

Sr. presidente, peço a V. Ex. licença para observar governo o tem, o nobre ministro do imperio disse no
ao senado o que achei de mais notavel no discurso do principio da sessão que não tinha gasto deste credito sinão
nobre ministro da fazenda.

muito pequena quantia; porconsequencia póde-se com

Pedia eu que S. Ex. informasse ao senado si era toda a certeza affirmar no senado que mais de cinco mil
exacto aquillo que eu havia proferido, isto é, si a lei do contos estão em ser; e, si mais de cinco mil contos estão
orçamento, que actualmente se está discutindo na camara em ser, não sei como, tractando aquella companhia de
dos Srs. deputados, trará ao thesouro o encargo de mais 6 colonisação, segundo se diz, póde o nobre ministro da
mil contos além da despesa ordinaria. S. Ex., que tem fazenda dizer que ella ver-se-ha completamente exposta a
assistido áquella discussão, S. Ex., que hontem, segundo uma completa ruina, si acaso não se tomar uma
disse o Jornal do Commercio de hoje, fallou toda a hora, S. deliberação com promptidão este anno; salvo si ella já está
Ex., em uma palavra, que está senhor inteira e arruinada, e então não sei como deve o thesouro ir
absolutamente do estado do thesouro, S. Ex. nada disse a emprestar dinheiro para pagar as dividas da companhia.
este respeito ao senado, nem acerca da probabilidade de

Creio, Sr. presidente, que tenho respondido ás

passarem taes emendas, e, porconsequencia, onerarem observações do nobre ministro da fazenda; e não poderei
ao thesouro com a despesa enormissima de 6 mil contos; nesta occasião deixar de observar que S. Ex. se apresenta
e porque? Porque S. Ex. vê bem que a força da minha constantemente
argumentação acerca da urgencia não póde ser destruida.

perante

o

senado

sustentando

as

proposições mais contradictorias. Si se tracta de um

Ora, pergunto eu ao nobre ministro da fazenda: por augmento de ordenado ou de diminuição de um imposto
que motivo não informa ao senado, visto que tem o desejo no valor de 2 ou 3 contos, S. Ex. exclama do seu logar: «
de ver passar esta urgencia, do estado do thesouro e do Vêde bem que o ministro da fazenda nunca ha de
paiz, para que essa proposição seja approvada? Será consentir em que se diminua a renda do Estado.» Que
porventura porque o nobre ministro da fazenda pretende renda, senhores, de 2 a 3 contos!
ao depois votar contra a proposição? E' verdade que vi o

Si se tracta porém de uma garantia de emprestimo

nobre ministro declarar que era urgente que se decidisse de 1,200:000$, S. Ex. diz com a maior placidez: «
logo sim ou não, para que a companhia soubesse qual era Senhores, é necessario auxiliar as emprezas, não
o resultado do seu requerimento, afim de poder tomar suas cuidemos do thesouro, isto é questão á parte.» De modo
medidas; pelo que me pareceu ver que o nobre ministro que no juizo de S. Ex., ou segundo se póde inferir de suas
tem talvez intenção de votar contra a proposição.

palavras, a verdade é a seguinte, quando S. Ex. quer

Mas, senhores, lembrarei a S. Ex., e a todos proteger uma empreza particular, pouco importa que se
aquelles

que

sustentam

que

é

necessario

que

a arruine o thesouro. Quando S. Ex. julga que é preciso

companhia saiba quanto antes a decisão do seu satisfazer as affeições do seu coração, embora o thesouro
requerimento, que o governo já se acha auctorisado com o se
credito

de

6,000:000$

para

poder

auxiliar

ache

onerado

com

despesas

e

encargos

estas extraordinarios, S. Ex. sustenta que não se póde deixar de

companhias.

fazer mais esse sacrificio; quando porém o caso é outro,

Quero fallar daquellas companhias que têm por fim isto é, quando se tracta de alliviar os encargos do
tambem promover a colonisação. Si esse credito de contribuinte, S. Ex. exclama: «Eu nunca consentirei que as
6,000:000$ foi dado ao governo para tal fim, como é, rendas do thesouro se diminuam.»
senhores, que essa companhia não poderá supportar o

Sr. presidente, nem é de admirar isso no nobre

seu estado, até que no anno que vem se discuta profunda ministro da fazenda. O senado não tem observado o modo

e minuciosamente o objecto? Como é que se vem dizer por que S. Ex. tem ultimamente avaliado as obrigações do
que, si a companhia não souber de seu destino este anno, banco do Brasil?
si se encerrar a sessão sem se discutir a questão, ella se

O SR. PRESIDENTE: – Mas isso é alheio á questão

verá em grandissimos apuros? Porventura já o disse ella? da urgencia.
Não estão ahi os seus relatorios? Consta por ventura

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E' um

delles este estado de emergencia? Não a tem já o exemplo; creio que os exemplos são permittidos, todas as
thesouro auxiliado? Não a póde continuar a auxiliar com o vezes que servem para fundamentar as proposições
credito de seis mil contos? O que resta?
O que resta, Sr. presidente, é o luxo de se ter um

enunciadas relativamente á questão que se discute.
Mas, como ia dizendo, nem é de admirar esse

credito de 1,200:000$, é o luxo de se dar ao governo uma modo de proceder do nobre ministro, relativamente a
auctorisação para garantir, e depois elle fazer um urgencia de que se tracta, porque a respeito do banco do
emprestimo, como aconteceu, e já se notou no senado, Brasil o senado sabe como é que o nobre ministro tem
que se auctorisou o governo para unicamente garantir o procedido. Elle não se tem importado com os interesses
emprestimo da estrada de ferro, e foi elle quem o fez. E' daquelle estabelecimento, não se tem importado com a
isso o que se pretende; e ha de o senado approvar esta execução da lei de 1853 que creou aquelle banco; não se
medida de chofre, repentinamente, porque é mister que importa egualmente com o estado em que se acha o nosso
passe?

meio circulante; as medidas que adopta, as que propõe, as

Não entrarei no exame da companhia; não sei si que exige, como ultimamente fez, é unicamente em favor
ella, contrahindo esse emprestimo, terá grandes vantagens de uma casa mercantil.
com elle; não sei, ainda não o digo, porque
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Essa casa mercantil precisa de saques a 26 5/8? já offerecidas, e que no senado egualmente o foram, as
Bem: force-se o banco a pagar em ouro ou dar saques a quaes não podem deixar de merecer a attenção daquella
26 5/8. Póde isso arrrastar o banco a prejuizos, a apuros, camara, porque foram offerecidas alli

pela propria

póde obrigal-o a reduzir seus descontos, a restringir sua commissão do orçamento. Si estas emendas vierem,
emissão, sinão já, d'aqui a dois ou trez mezes, com provavelmente o orçamento se discutirá com brevidade, e
prejuizo do commercio em geral: é cousa com que o nobre teremos ainda este anno lei do orçamento.
ministro da fazenda não se importa, e para melhor

Ora, contando eu, como devo contar, com mais

conseguir o seu fim manda espalhar que o banco faz prorogações, julgo que não é possivel dar-se á votação
opposição ao governo. Eis aqui o simile que eu queria das urgencias a intelligencia dada pelo nobre senador pela
lembrar para justificar o que disse. E' preciso proteger essa provincia de Goyaz; e, a não ser assim, não sei como V.
empreza do Mucury; o thesouro poderá soffrer com isso; Ex. poderá dar para amanhan, si fôr ainda preciso, o
mas S. Ex. não se importa.

projecto em favor da Santa Casa de Misericordia, que está

Creia-me V. Ex. que, referindo-me ao banco, não na ordem do dia por ter sido julgado urgente. Si esta
tenho em vista discutir agora essa questão; ella ha de ser urgencia destrói as outras, isto é, si as annulla, não sei
ainda discutida nesta sessão muito minuciosamente; mas, como V. Ex. ha de continuar a dar para ordem do dia
si agora toquei nella, foi apenas como um simile para esses projectos cuja urgencia foi votada anteriormente.
provar como é que o nobre ministro procede abandonando

A urgencia que se discute, Sr. presidente, tem de

interesses publicos importantissimos, quando se tracta de mais a mais contra si o seguinte: V. Ex. sabe que nós
meros favores.

discutimos a resolução que manda pôr em vigor o

Não posso deixar de tomar em consideração o que orçamento actual no exercicio de 1859 a 1860, no caso de
disse

o

nobre

senador

pela

provincia

de

Goyaz não passar a lei do orçamento que se discute na camara

relativamente ao modo como se deve proceder quanto ás dos Srs. deputados. V. Ex. tem já por practica e
urgencias. S. Ex. parece que acredita que a urgencia experiencia do senado conhecido quanto tempo se perde
posterior extingue e annulla a urgencia anterior; S. Ex. em dividir as ordens do dia; os objectos não são discutidos
julga que, votada hoje a urgencia, como foi a urgencia seguidamente, e dahi resulta serem demoradas as
relativamente ás pensões ás viuvas e filhos dos guardas discussões da primeira e segunda parte da ordem do dia.
nacionaes mortos em campanha, essa urgencia ha de Creio que V. Ex. mesmo já abandonou esse systema e o
preterir todas as outras. Eu creio, Sr. presidente, que S. abandonou com todo o fundamento. Seria talvez para
Ex., o nobre senador pela provincia de Goyaz, labora em desejar que V. Ex. o abandonasse por uma vez.
gravissimo erro.

Mas, senhores, não desejo sómente dirigir-me por

Si fôsse exacta a proposição proferida pelo nobre meu voto, quero ainda ouvir o voto do Sr. presidente; já em
senador, estou convencido de que deduzir-se-hia della que outra occasião pedi a V. Ex. que houvesse de manifestal-o,
o senado, todas as vezes que vota uma urgencia, annulla e V. Ex. o manifestou de accôrdo inteiramente com aquillo
todas as outras já votadas; quero dizer, que uma urgencia que acabo de dizer, isto é, que uma urgencia votada não
votada hoje importa a revogação de todas as urgencias já tinha por fim sinão incluir na lista dos objectos julgados
votadas; quando não deve ser, nem se póde jamais urgentes pelo senado mais um, para que por sua escolha
entender assim. O senado, quando vota hoje uma fossem elles discutidos segundo a prioridade dessas
urgencia, não faz outra cousa mais do que considerar um urgencias.
objecto mais na lista dos objectos urgentes; aquelle que

Assim, a urgencia que agora se propõe e que tem

obteve a prioridade é o primeiro discutido, e assim por de ser votada, creio que será a ultima, e, si se propuzer
diante até ao ultimo.

outra e fôr approvada, esta de que agora tractamos será a

De outra fórma as urgencias ficariam inutilizadas, penultima, e assim por diante. Mas conheço tambem que
muito principalmente na quadra em que nos achamos, V. Ex. adoptou novamente a divisão da ordem do dia, em
faltando muito poucos dias de sessão.

consequencia do modo como o nobre senador pela

Teremos ainda talvez outra prorogação, porque é provincia do Ceará propoz a urgencia do projecto relativo a
muito provavel que o governo entenda dever provar ao Santa Casa da Misericordia.
paiz que não tem a intenção de encerrar as camaras sem

O nobre senador pelo Ceará propoz que essa

o orçamento annual prescripto pela constituição. E' preciso resolução fôsse discutida na primeira parte da ordem do
que o paiz saiba que a resolução offerecida na camara dos dia, mas, sendo esta a intelligencia que se devia dar á
Srs. deputados e hoje no senado, pondo em vigor o urgencia proposta pelo nobre senador, devo todavia
orçamento do anno que corre, não é sinão uma medida lembrar que o nobre senador não podia prescrever a
inteiramente accidental, dependente de circumstancias; e divisão da ordem do dia; porque, primeiramente, não é em
estas circumstancias resumem-se na probabilidade ou não virtude de urgencias que se ha de prescrever o modo por
probabilidade de se votar a lei do orçamento que temos que se ha de dar a ordem do dia, e então não é um
obrigação de votar este anno. Si se puder provar que não requerimento de urgencia que pediria o nobre senador pelo
foi possivel votar esta lei do orçamento, então bem, a Ceará, era sim estabelecer o que o nosso regimento não
resolução tem desculpa; mas é mister que se prove que estabelece. Em nosso regimento não ha disposição
não foi possivel votal-a, e para isto são precisas essas alguma acerca da divisão da ordem dia; pelo contrario, ha
prorogações.
A

assembléa

um artigo que diz expressamente que, quando um objecto
geral

ha

de

corresponder

ao fôr posto em discussão e principiar a ser discutido, será

patriotismo de verdadeiros representantes da nação; essas continuada a sua discussão até terminar. Concluo daqui
prorogações hão de ser attendidas tanto quanto fôr que o senado não quer a divisão da ordem do dia; e, si não
possivel, e muito provavelmente haverá lei de orçamento quer isto, não podia o nobre
este anno; muito mais se o governo tiver o bom senso,
tiver o sentimento patriotico de approvar as emendas que
na camara dos Srs. deputados foram

294

Sessão de 2 de Setembro

senador estabelecer em um requerimento o contrario não só ao desenvolvimento da agricultura e da industria de
daquillo que se deduz da letra e espirito do regimento.

uma parte da provincia de Minas-Geraes, como a outros

V. Ex. estava em seu direito dizendo estas interesses de maior importancia para o paiz, como sejam a
palavras: «Eu não me considero obrigado a dividir a ordem colonisação e a catechese.
do dia, e por isso a urgencia votada ha de ter logar quando

Ora, tendo eu esta convicção, e tendo a honra de

se acabar a discussão da resolução que manda vigorar o ser representante pela província de Minas Geraes, não
orçamento corrente para o futuro exercicio.»

podia deixar de pedir esta urgencia e de interessar-me por

Entretanto tudo isso está feito, e eu não hei de ser ella.
aquelle que se opponha ás deliberações de V. Ex. Além do

Não discutirei agora minuciosamente as vantagens

respeito que devo ao regimento da casa, devo tambem deste projecto, porque a occasião não é propria e não
tantos sentimentos de consideração e amizade a V. Ex. desejo tomar tempo ao senado; nesta occasião tracta-se
que suas doutrinas e opiniões me parecem sempre as unicamente de discutir a urgencia, e a isto me limitarei.
mais verdadeiras e ajustadas com o regimento, estylos e
interesses do senado.

Não me parece procedente o argumento em que se
fundou o nobre senador para declarar-se contra o

V. Ex. pensará sobre isso, avaliará do modo mais requerimento. O nobre senador disse que não julgava
benevolo as observações que acabo de fazer, e decidirá proprio discutir-se projectos desta ordem no fim da sessão.
como entender; mas o que me é indispensavel saber é, si Ora, eu lembro ao nobre senador pela provincia da Bahia
V. Ex. julga que a urgencia votada hoje annulla as que é justamente no fim da sessão que se discutem as leis
urgencias passadas, ou si V. Ex. entende que a urgencia mais importantes do paiz, as leis annuas.
votada hoje não significa nem mais nem menos do que a

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

declaração de mais um objecto urgente na lista daquelles Perdôe-me V. Ex., é um abuso.
que forem considerados taes pelo senado. Si esta é a

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Não duvido que

intelligencia que V. Ex. dá á votação das urgencias, o não haja tempo, mais eu desejo que este projecto entre em
nobre senador pela província de Goyaz está inteiramente discussão. Depois ver-se-ha si póde,

ou não ser

enganado; a urgencia que acaba de votar-se não tem por approvado. (Apoiados.) Si porventura se offerecerem
fim sinão collocar mais um objecto urgente na lista dos considerações taes que nos convençam de que o projecto
objectos urgentes.

não deve passar nós nos submetteremos á decisão do

Não sirvam, porém estas minhas reflexões para senado; mas o que desejo e peço é que o senado tome em
fazer crer a nenhum dos nobres senadores que considero consideração a materia, e sobre ella anuncie o seu voto.
Eis o que me cumpre por ora dizer, e faço-o por

o objecto de urgencia do nobre senador pela provincia de

Goyaz como de pequeno momento. Eu já declarei ao consideração ao nobre senador.
Não havendo mais quem peça a palavra encerra-se

senado que esse objecto é, sem duvida alguma, um dos

mais proprios para ser julgado urgente na quadra em que a discussão, e approva-se a urgencia.
O SR. PRESIDENTE: – Havendo quatro urgencias

nos achamos, porque acerca delle não pódem haver duas

opiniões no senado; foi por isso que votei pela urgencia; vencidas para entrarem em discussão varias materias,
mas não posso votar pela de que se tracta pelas razões parece-me que estas devem ser discutidas pela ordem da
que acabo de expender.

antiguidade das urgencias; porque não sei qual deva ter a

E lembre-se o nobre senador pela provincia de preferencia; e assim estou resolvido a proceder, excepto si
Minas Geraes que a urgencia proposta por S. Ex. o

senado

entender

que

as

urgencias

posteriores

provavelmente passará, mas é em pura perda, porque prejudicam as anteriores. Tambem em consequencia das
estou convencido de que o senado não terá tempo urgencias não se póde deixar de dividir a ordem do dia,
sufficiente para discutir esse objecto com o cuidado que porque do contrario não se discutiria o orçamento que a
ordinariamente emprega em taes discussões. Será votada constituição manda votar todos os annos.
a urgencia por mera consideração ao nobre senador, para

Compareceram no decurso da sessão mais seis

que se não diga que se não approvou a urgencia, mas não Srs. senadores.
se deduzirá dahi cousa alguma.
Sirva-se V. Ex., Sr. presidente, visto que é o orgão

ORDEM DO DIA.

da casa, de pedir ao nobre senador por Minas-Geraes que
releve eu discrepar da sua opinião nesta occasião; é com

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE.

profundo sentimento que o faço; e sómente o fiz pela
necessidade

em

que

estava

de

explicar

o

meu

Continúa a 3ª discussão da proposição da camara

procedimento relativamente a um objecto que me parece dos deputados que manda vigorar a lei do orçamento
de gravissimo momento.

vigente emquanto não fôr promulgada a que deve reger no

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – Pedi novamente anno financeiro de 1859-60.
a palavra unicamente pela consideração que me merece o

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não pretendo

nobre senador pela provincia da Bahia, que acaba de retardar a discussão da resolução que se acha sobre a
oppor-se á urgencia que requeri.

mesa. Votei por ella na 1ª e 2ª discussão; mas tenho

Si o nobre senador estivesse na posição em que receio de continuar do mesmo modo na discussão de que
me acho, não deixaria, sem duvida alguma, de requerer a se tracta, si porventura fôr tomada como medida
urgencia e de votar por ella.

provisoria, e não como substitutiva do orçamento que se

Eu estou convencido da vantagem do projecto que acha na camara dos Srs. deputados.
veiu da outra camara, e a minha convicção funda-se nas

Eu entendo que o orçamento a que me tenho

razões que já expendi a primeira vez que fallei, isto é, referido não póde ser escoimado dos artigos de grandes
entendo que este projecto é eminentemente favoravel,
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despesas que foram approvados por emendas: penso que resoluções similhantes foram exigidas e approvadas sinão
o governo não conseguirá da camara dos Srs. deputados um ou dois mezes de differença dos em que deviam
uma votação revocatoria destes artigos, ou que mesmo começar os exercicios para que ellas foram feitas.
não quer por sua parte que esses artigos sejam

Hoje estamos em uma distancia muito consideravel

revogados; em qualquer destes casos creio que aquelle em relação ao anno financeiro a que deve ser applicada a
orçamento

é

um

porconsequencia

verdadeiro

julgo

que

mal

a

para

resolução

o

paiz; medida proposta...

deve

ser

O SR. FERREIRA PENNA: – E a de 1847 para

approvada pelo senado e adoptada pelo governo como 1848?
melhor substitutivo.

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Perdôe-me o nobre

Neste sentido estou prompto a votar por ella em 3ª senador; não ha paridade alguma. Como se tinha feito o
discussão,

com

acompanhada

a

condição

porém

artigos

additivos

dos

de

que
que

seja orçamento de 1846 depois de começado o anno financeiro
foram de 1846 para 47, fez-se com que o orçamento votado para

apresentados em 2ª discussão pelo nobre senador pela 1846 a 47 servisse tambem para 1847 a 48; não ha
provincia do Rio de Janeiro; isto é, a emenda relativa á porconsequencia, já não digo paridade, mas similhança no
abolição dos 2% de exportação, emenda que foi acceita caso lembrado pelo honrado membro; o que houve foi
pelo governo; a outra a respeito dos direitos de importação adopção do mesmo orçamento para dois exercicios: não
sobre certos generos alimenticios e alguns outros; e ainda se tractou de medida provisoria.
a que se refere á revogação da lei de 1846. Estas

O nobre senador póde verificar como quizer as leis

emendas, não tendo sido empugnadas pelo governo, não a que me tenho referido; não achará sinão a verdade do
vejo

motivo

plausivel

para

que

não

sejam

agora que acabo de expender.

adoptadas.

Não ha pois necessidade alguma da resolução de

Sr. presidente, o projecto em discussão não póde que se tracta para prevenir a eventualidade de não passar
ser adoptado como disposição provisoria para o fim de se desde já o orçamento. Si acontecer que o orçamento que
esperar pela discussão do orçamento de que se tracta na se discute na camara dos deputados não possa passar na
camara

dos

Srs.

deputados.

Invocou-se

para

a sessão em que estamos, será facil fazer-se o que se fez

apresentação desta resolução precedentes havidos em em 1839; então, demorada a discussão da proposta do
annos

anteriores;

mas,

si

eu

mostrar

que

esses governo,

convocou-se

a

assembléa

geral

precedentes não auctorisam a resolução, tenho tambem extraordinariamente para approval-o em abril.
mostrado que não ha necessidade alguma de que ella seja
adoptada.

Este precedente é que me parece inteiramente
applicavel ao caso de que se tracta. Não tinha nessa

O primeiro precedente que apparece nos nossos época havido dissolução da camara; mas, como não se
annaes parlamentares é, segundo creio, de 1843...
O SR. DIAS DE CARVALHO: – Em 1834 já houve.

podesse fazer o orçamento que tinha de reger no anno de
1840 – 1841, e o governo não pôde prorogar segunda vez

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – Não pude a assembléa geral que tinha funccionado até aos fins de
consultar esse precedente a que allude agora o nobre setembro,

julgou

conveniente

convocal-a

senador pela provincia de Minas-Geraes, mas os que pude extraordinariamente em abril de 1840; continuou nesse
colher foram os seguintes. Primeiramente o de 1843; este mez a discussão do orçamento que passou em maio desse
precedente, assim como os outros de que depois farei anno e foi sanccionado e referendado pelo Sr. José
menção, não abona a resolução que se discute. Quando Antonio da Silva Maia para reger no anno de 1840 – 1841.
se propoz em 1843 que prevalecesse o orçamento de Nenhum motivo portanto tem o governo actualmente para
1841 – 42, emquanto se não approvasse o orçamento de não adoptar um precedente que tem toda a applicação.
1843 – 44, tinha havido a dissolução da camara de 1842, e

Si o governo quizesse prevenir o orçamento de

então não se tinha podido fazer o orçamento que devia 1859 – 1860, porque tencionasse dissolver a camara dos
reger no anno seguinte; mas em que tempo foi proposta Srs.

deputados,

eu

comprehenderia

muito

bem

a

esta resolução? Não mediava por certo o consideravel necessidade

de

similhante

medida;

mas

porque

o

espaço que tem de decorrer desde este momento em que orçamento talvez não passe 9 mezes antes daquelle em
tractamos da que se acha em discussão até o dia em que que ha de ser posto em execução, não posso por maneira
deve começar a ter execução. Aquella resolução é de 7 de alguma comprehender similhante procedimento.
junho de 1843 devendo começar o anno financeiro de 1º

Si em maio futuro não fôsse possivel obter o

de julho desse mesmo anno. Não havia portanto espaço orçamento que ora se discute na camara dos Srs.
sufficiente para se poder approvar o orçamento proposto, deputados (permitta o senado que eu repita), seria então
que foi promulgado em outubro; era pois urgente, para que bem cabido approvar-se tal resolução, porque ninguem ha
o governo fôsse auctorisado a fazer as despesas publicas, que pretenda deixar sem orçamento o anno de 1859 –
tomar a providencia a que me hei referido. Agora porém o 1860. E’ isto o que me parece mais razoavel, e conforme
caso não é o mesmo, porque não houve dissolução aos citados precedentes.
anterior, e estamos na distancia de mais de 9 mezes para
dar-se execução á resolução do que nos occupamos.

Acredito pois que o governo quer substituir com
esta resolução o orçamento que se discute na outra

O outro precedente é de 1845; mas a resolução camara; e eu adhiro inteiramente a este pensamento,
provisoria dessa época passou e foi approvada em maio porque vejo que o governo não se acha sufficientemente
desse anno e promulgada como lei a 24 do dito mez para habilitado para tornar normal e regular esse orçamento.
reger o exercicio de 1845 – 1846. Este precedente está na Acompanho pois nesta parte os nobres ministros, mas
razão do outro de 1843.

desejára que ás disposições que estão consignadas na

Tambem a outra resolução de 1846 acha-se em resolução se juntassem as que me parecem convenientes,
identicas circumstancias ás de 1843 e de 1845; assim isto é, as
como se acha tambem a de 1850 para 1851. Nunca
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das emendas do nobre senador pela provincia do Rio de uma breve declaração sobre o que ha dias foi dito pelo
Janeiro.

meu nobre amigo senador pela provincia de Goyaz,

Senhores, eu disse que o ministro havia acceitado relativamente á colonização. O senado sabe que eu
essas emendas; o Sr. ministro da justiça declarou comtudo immerecidamente acho-me á testa de uma associação
que o governo as não adoptava agora; umas porque importante, que se occupa desse objeto; por isso tenho
sómente no orçamento permanente é que poderiam ser obrigação de dizer alguma cousa acerca da arguição feita
consignadas,

outras

porque

o

governo

se

achava pelo nobre senador.

auctorisado a fazel-as effectivas. Ora isto me parece
questão de pura formula.

S. Ex. disse que os colonos introduzidos neste paiz
pela associação central ou pelo governo, eram homens

Si o governo entende, como não póde deixar de dados a bebidas espirituosas...
entender, que as emendas são convenientes, não sei por

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Degradados.

que quer fazer disso questão de formula; não sei por que

O SR. BARÃO DE MURITIBA: – ...ladrões tirados

quer tirar á representação nacional, não direi a gloria, mas das cadêas, facinorosos; emfim que essa colonisação não
a satisfação de ter concorrido para que medidas tão podia servir ao nosso paiz. Concordando com a conclusão
necessarias passem na presente sessão legislativa, do nobre senador, peço todavia licença para dizer que S.
mormente quando algumas dellas foram recommendadas Ex. foi mal informado pelo que respeita á morigeração dos
no discurso da corôa.

colonos. Si S. Ex. se referiu áquelles que têm sido

Agora, Sr. presidente, recordo-me de que o nobre introduzidos pela associação central, posso afiançar ao
ministro da justiça offereceu um argumento contra a nobre senador que por ora não ha razão nenhuma para se
resolução que se discute no sentido de se a tomar como os acoimar dessa maneira.
provisoria. Disse o nobre ministro: «O governo tem a

Nem podia ser de outra fórma, quando é certo e

convicção de que o orçamento de que se tracta na camara nos paizes onde se fazem embarques de colonos para o
dos deputados ha de passar em tempo de poder ser posto Brasil, os nossos consules têm instrucções muito formaes
em execução no princípio do anno financeiro proximo do governo imperial e pedidos da Associação Central para
futuro.» Ora, si o governo tem esta convicção, por que que não deixem vir colono algum que não esteja nas
razão deseja que a resolução passe na presente condições de morigeração exigidas pelos estatutos da
occasião? E’ pois o proprio nobre ministro quem melhor associação. Com effeito, nenhum individuo tem vindo sem
nos convence de que a resolução é escusada.

os competentes attestados de moralidade, passados pela

S. Ex. permittirá que eu, a respeito de uma das auctoridade dos logares a que pertencem e pelos nossos
emendas a que me referi ha pouco, recorde a opinião do consules naquelles paizes.
nobre ministro da fazenda em um anno que não está muito

Si porventura um ou outro individuo não estiver

longe de nós, quando o nobre ministro era já membro nessas condições, o nobre senador sabe que por essa
desta casa. Dizia S. Ex. em 16 de maio de 1856: (lê)

excepção não se deve julgar da generalidade. Em geral se

«Em occasião proxima talvez discutamos quaes os póde dizer que os colonos introduzidos até hoje, sinão são
impostos pesados, e que principalmente se tornam entre das classes que trazem para o paiz alguns capitaes em
nós pelo vicio da percepção, assim como que o governo, dinheiro, são daquelles que trazem em seus braços
que mais lhes aggrava o peso tomando da noite para o dia valiosos

capitaes.

Si

não

são

da

mais

completa

medidas, é demorado em todas as outras que se pedem moralidade, tambem não são daquelles a quem se referiu.
para allivio dos contribuintes...»
Estas ultimas palavras de S. Ex. parece-me que

S. Ex.
Peço pois licença para repetir ao nobre senador

têm particular applicação no que diz respeito ao allivio de que foi certamente mal informado por alguem, que não
impostos pedido pelas emendas sobre alguns generos tracta de examinar devidamente esse negocio.
alimenticios; parece-me justamente que S. Ex. se mostra

Tambem devia dar uma pequena resposta ao nobre

tão demorado em tomar essas medidas que mais aggrava senador pela provincia de S. Paulo, que disse algumas

o peso desses impostos por causa da demora.

palavras a respeito de colonisação; mas me parece que

S. Ex. dizia tambem. (Lê) «Todos os governos não é occasião opportuna de ventilarmos esta questão.
fazem muito alarde do augmento das rendas, sem que ao Sómente direi a S. Ex. que a Associação Central de
mesmo

tempo

expliquem

si

ellas

são

percebidas colonisação

não

está

por

ora

nas

condições

e

satisfactoriamente; quando se tracta de despesas, é circumstancias de incumbir-se das operações a que o
tambem regra que quasi todos os governos, querendo ter a nobre senador se referiu. Concordando em grande parte
maior somma de meios para largas despesas, fogem com com as idéias que o nobre senador expoz, torno a declarar
todas as suas forças do modo com que fazem as a S. Ex. que só com prudencia e tempo se poderá entrar
despesas.»

no caminho que S. Ex. indicou.

Me parece tambem que isto tem uma applicação

Em conclusão, Sr. presidente, voto pela resolução,

muito particular ao Sr. ministro da fazenda, que não tem na esperança de serem adoptadas as emendas a que
cessado de alardear o augmento de renda. Apezar, porém, alludi, porque entendo que ella deve ser o nosso
desse augmento de renda, não obstante os saldos orçamento

permanente,

e

que

cumpre

abandonar

consideraveis que S. Ex. todos os dias nos diz existem no inteiramente o orçamento que se acha na camara dos Srs.
thesouro, não quer que o corpo legislativo diminua certos deputados.
impostos vexatorios á lavoura e ás classes pobres: quer
que isto se deixe ao seu arbitrio.

O SR. SOUZA RAMOS: – Não se me póde attribuir
a intenção de protelar esta discussão; o senado viu que na

Tenho dito em poucas palavras minha opinião 1ª discussão não fallei, e na 2ª cedi a palavra para se
acerca do projecto, pelo qual votaria ainda na 3ª discussão votar; ainda agora parece-me que já não ha casa, e por
com

a

condição

que

já

expuz;

resta-me

principalmente para isto que pedi a palavra) fazer

(e

foi isso nenhum inconveniente ha em que por alguns
momentos occupe a attenção do senado.
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Si tivesse de votar contra a resolução, não teria sobre meu espirito; animado como estou do desejo de que
necessidade de explicar-me; são obvias as razões, que na lei do orçamento que votarmos sejam do melhor modo
justificam esse procedimento; mas tenho de dar meu voto attendidas as convenientes e verdadeiras necessidades do
á resolução, e portanto devo expôr os motivos por que o paiz, a primeira das quaes sem duvida consiste na
faço e o sentido em que o faço.

economia e discreta applicação dos dinheiros publicos.

Como o nobre senador pela provincia da Bahia, que

Não nego, Sr. presidente, ao ministerio sobeja

acaba de fallar, observou, não ha precedente algum que capacidade para bem comprehender as necessidades do
auctorise a resolução de que se tracta. Sempre que se tem paiz; creio mesmo que teria força bastante para fazer
prorogado a lei do orçamento anterior, tem isto acontecido prevalecer nas camaras suas opiniões; mas não sei que
nas proximidades do exercicio em que a nova lei tem de estranha fatalidade pesa sobre os nobres ministros de
vigorar, pela razão exposta de não se ter reunido a modo que os vejo transidos de temor todas as vezes que
assembléa geral no anno anterior em tempo de se poder se têm de pronunciar na camara dos Srs. deputados! Os
confeccionar a lei annua: não me recordo que em nobres ministros têm receio de expôr de um modo positivo,
circumstancias ordinarias, sem a precedencia de uma como convém, opinião do governo. Parece que, não tendo
dissolução que interrompa os trabalhos legislativos, se consciencia da confiança que inspiram á maioria que os
tenha lançado mão desse expediente. Si porventura existe apoia, receiam ser contrariados na votação, dando assim
algum precedente nesse sentido, de que me não recordo, logar a que se allegue a necessidade da sua retirada do
não deve fazer regra, é um abuso contra o qual a poder.
representação nacional se deve pronunciar.

Discutindo-se o orçamento do imperio alli, affluiram

Referindo-me á propria lei do orçamento que se emendas que elevam consideravelmente as despesas
quer fazer vigorar no futuro exercicio, são obvios os publicas. Como procedeu o nobre ministro do imperio? S.
inconvenientes deste expediente. A lei do orçamento que Ex.

não

acceitava

essas

emendas,

não

queria

o

rege o actual exercicio foi votada em circumstancia muito accrescimo das despesas que ellas trazem; mas, em vez
differentes daquellas em que nos achamos. Quanto aos de emittir com franqueza sua opinião, para não se expor
ministerios da marinha e da guerra, por exemplo, ao perigo de, por uma votação contraria descobrir-se a
estavamos então debaixo de uma impressão que hoje tem falta de apoio ao pensamento da administração, julgou
inteiramente desapparecido. Quanto aos outros ramos do melhor pronunciar-se de modo a auctorisar qualquer
serviço publico, tambem as circumstancias de hoje são votação, ficando em todo o caso salva sua posição. Assim
muito differentes. Já se vê pois a inconveniencia de se vimos o nobre ministro do imperio declarar que as obras,
prorogar esta lei e applical-a a um anno financeiro em para que essas emendas consignavam fundos, eram de
circumstancias muito diversas daquella em que a lei foi reconhecida utilidade, mas que não sabia si o Estado
votada.

poderia com essa despesa. Depois de uma similhante

Accresce, Sr. presidente, que no nosso parlamento declaração todas as emendas foram, como era de esperar,
vai tomando consistencia a opinião de que na discussão approvadas!
das leis annuas, e particularmente na do orçamento, é a

Contesto, Sr. presidente, a exactidão da proposição

occasião opportuna de entrar-se no exame dos actos do enunciada pelo nobre ministro, de que as despesas
governo. No senado esta opinião como que está firmada. auctorisadas por todas essas emendas fossem de
Ainda este anno na discussão do voto de graças, reconhecida utilidade publica, só porque se referiam a
alludindo-se muito perfunctoriamente a um ou outro acto melhoramentos materiaes, a obras publicas. Tractando-se
da administração, soffreu este procedimento o reparo de do dispendio dos dinheiros publicos neste ramo de serviço,
algums nobres senadores que apoiam o ministerio, e que porque o Estado não póde de uma só vez e ao mesmo
ponderaram a inopportunidade de similhante discussão.

tempo attender a todas as necessidades, que são muitas e

E por certo é na discussão do orçamento que os variadas, devem ser preferidas aquellas obras que forem
representantes da nação podem com mais proveito entrar mais urgentes, e que offerecerem um interesse mais geral:

no exame dos actos da administração. Nesta occasião se a riqueza publica, escravisada ás vistas estreitas do
procede por partes, considera-se o serviço de cada uma interesse local, se esterilisa em vez de fructificar em
das repartições separadamente, e na presença do grandes emprezas, que augmentam o bem-estar e a
respectivo ministro, que tem obrigação de dar as consideração da nação.
informações exigidas, e que ordinariamente costuma

Deve-se tambem ter em attenção a inconveniencia

explicar seus actos com a largueza que entende de se começar ao mesmo tempo muitas obras, que logo
conveniente. Sendo assim, já se vê que a vigorar o depois são abandonadas, ou porque o Estado não póde
precedente de supprimir-se a discussão minuciosa e com a despesa, ou porque sua utilidade não fôra bem
detalhada da lei do orçamento, substituindo-a pela de uma estudada, desperdiçando-se assim os dinheiros publicos.
resolução similhante á esta, em circumstancias ordinarias,

As breves reflexões que ficam expostas parecem-

sem uma razão ponderosa que justifique sua necessidade, me sufficientes para mostrar que o nobre ministro do
além do inconveniente manifesto de fazer-se uma lei que imperio não estava habilitado para proclamar a utilidade de
não se accommoda ás necessidades da actualidade, e que todas essas obras, e o seu merecimento, para serem
por isso não satisfaz ás justas exigencias do serviço attendidas no orçamento.
publico, se abrirá a porta a abusos graves, illudindo por

Quanto á possibilidade de carregarem os cofres

similhante modo o direito que têm os representantes da publicos com esse augmento de despesa, o nobre ministro
nação de examinar os actos do governo, e serem devia exprimir-se com toda a franqueza.
completamente informados do estado da administração.

Si o governo não sabe si a despesa póde ser feita,

Entretanto, Sr. presidente, como já disse, voto pela quem ha de saber? Convinha que o nobre ministro, ou
resolução que se discute, em vista de uma circumstancia acceitasse essas emendas, si porventura reconhecia a
particular que exporei, e tem muita força

necessidade de serem attendidas as obras
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de que ellas tractam, ou de uma maneira positiva se

A lei do orçamento é sem duvida a mais importante

receiando ser contrariado na votação (não sei si é

simplificasse, limitando-se a fixar os impostos e consignar

pronunciasse contra ellas, declarando que similhante que costuma ser votada annualmente nas camaras
despesa não podia ser feita. Mas o nobre ministro, legislativas. Seria para desejar que entre nós ella se
parlamentar a expressão) ladeou a questão, e em
resultado foram approvadas todas essas emendas,
que

elevou

consideravelmente

repartição á seu cargo.

a

despesa

da

fundos para satisfação dos serviços votados em leis
especiaes. Deste modo os dinheiros publicos seriam
applicados com mais discrição.
Tractando-se de uma lei tão importante, quizera

A respeito da repartição da justiça aconteceu o

mesmo. O nobre ministro, dando a entender a tambem que o ministerio não olhasse para as notas feitas
inconveniencia do augmento de certas despesas, na matricula das opiniões dos membros das camaras
exprimiu-se comtudo do mesmo modo dubio por que legislativas, e que acceitasse ou rejeitasse suas
se exprimiu o nobre ministro do imperio, e o
observações segundo o merecimento dellas, sem ter
resultado augmentar-se consideravelmente a despesa
attenção á opinião de seus auctores, favoravel ou contraria
com o pessoal de sua repartição, resultando desse
augmento e do que houve na repartição do imperio, á conservação do ministerio. Mas o ministerio actual
apparecer neste orçamento, segundo os calculos do entende que as conveniencias de sua posição exigem que
Sr. ministro da fazenda, um deficit de perto de cinco não sejam admissiveis sinão as suas opiniões ou as
mil contos.

daquelles que estão matriculados como seus amigos.

Em vista disto, e ainda tendo-se de tractar da

ultima parte dessa lei, em que é de costume

augmentar-se ainda mais as despesas publicas,
receio que o ministerio, que não tem animo de emittir

com franqueza a sua opinião e fazel-a prevalecer,

Não fallo, Sr. presidente, sem factos que abonem
esta

asserção.

Tractando-se

na

camara

dos

Srs.

deputados da abolição dos 2% na exportação, o nobre
ministro da fazenda, tendo de acceitar a alternativa da

apezar do apoio com que deve contar naquella abolição deste imposto, quando não podesse impôr sua
camara, possa conseguir um orçamento que seja conservação a pretexto de obras provinciaes, foi logo
conveniente ao paiz; e por isso voto por esta declarando que essa idéa partiu da maioria, que seus
resolução, convencido de que o orçamento que se amigos queriam que se deliberasse nesta sessão a
quer fazer vigorar não tem tantos defeitos como o respeito da abolição deste imposto.
que se está discutindo na camara dos Srs. deputados.

Si o ministerio mostrasse disposição de expôr

com franqueza sua opinião e sustental-a, eu lhe

Tractando-se nesta casa da reducção dos direitos
de importação sobre os generos alimenticios, depois de

pederia que retirasse da discussão esta resolução, demonstrada da maneira mais evidente a necessidade e a
para discutir-se o orçamento que está na camara dos conveniencia dessa providencia, o nobre ministro da
Srs. deputados; e desde já lhe offereceria meu fraco justiça veiu declarar que o governo já tinha deliberação
apoio para, no interesse do paiz, effectuar-se a tomada sobre isso ha mais tempo; que já tinha resolvido
suppressão de todas essas despesas que elle não fazer essa reducção de propria auctoridade.
sabe

si

o

estado

dos

cofres

publicos

poderá

comportar.

Não sei, Sr. presidente, si esta resolução que

estamos discutindo terá ou não de substituir o

Estes factos demonstram a proposição que ha
pouco tive a honra de sujeitar á consideração do senado:
que o governo não acceita qualquer providencia que parta

orçamento. O nobre ministro da justiça disse: « E’ do lado que elle julga seu adversario. Ora, uma lei
uma medida simplesmente preventiva, o orçamento importante feita com essa prevenção nunca póde chegar a

ha de ser votado este anno.» Si assim fôsse, satisfazer de um modo completo as necessidades do paiz.
desnecessario era tomar tempo com esta discussão;
Depois que o nobre senador pela provincia do Rio
mas, desde que o ministerio se empenha pela de Janeiro offereceu emendas na 2ª discussão desta
passagem desta resolução, é sem duvida porque não
resolução, e depois da discussão que houve na casa a seu
espera que a lei do orçamento seja votada este anno
respeito, o governo, recuando diante da grande
no senado.
A
este
respeito
permitta-se-me
uma responsabilidade de rejeitar medidas reclamadas por

observação. Contando o governo, como deve contar, urgentes necessidades, serviu-se daquelle expediente, em

com uma maioria decidida na camara dos deputados, vez de declarar com franqueza, que lhe seria muito
só não conseguirá que este anno seja ainda votada a louvavel, que acceitava as medidas propostas sem o har
lei do orçamento si não quizer. Faça o governo
para sua origem.
eliminar-se todo esse augmento de despesas, acceite
Não posso acreditar, sem fazer injuria ao ministerio,
ali as emendas que já foram reproduzidas no senado
que ha mais tempo cuidasse em alliviar os impostos, sobre
pelo nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro, e
me persuado que, adoptada assim a lei na camara os generos alimenticios, não o tendo feito até agora. Os
temporaria,

será

aqui

votada

sem

discussão. soffrimentos da população, e especialmente das classes

Persuado-me disto, porque um dos illustres oradores menos favorecidas da fortuna, pela carestia dos generos
que mais frequentemente costumam tomar a palavra alimenticios, são antigos; delles se fallou na sessão do
nesta casa, e gozam de merecida influencia, já o anno passado; sobre elles especialmente chama a
declarou. Duvido porém que o ministerio acceite este
alvitre.

Tenho notado, Sr. presidente (e é tambem uma

attenção das camaras o discurso com que a corôa abriu a
sessão deste anno. Pois si o ministerio entendia que estas

das razões por que voto por esta resolução) que os providencias convinham, e cabiam em sua alçada, para
nobres ministros, e designadamente o nobre ministro que as demorou até agora? E’ que o ministerio agora,

da fazenda, não acceitam observações ainda as mais depois de offerecidas as emendas, attendendo á grande
razoaveis

que

partam

daquelles

matricularam como seus adversarios.

que

SS.

Exs. responsabilidade em que incorreria perante a opinião do
paiz rejeitando as providencias indicadas, quiz se tornar
auctor dellas.
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Quanto porém á extincção do imposto sobre as de nossa riqueza, que caminha para a decadencia, com
carnes verdes, não servindo o mesmo expediente, na grave prejuizo de Estado.
camara dos Srs. deputados se apresentou uma emenda ao

Todos sabem que no nosso paiz a iniciativa que

orçamento, assignada por illustres membros que o não parte do governo é esteril, improficua, e direi mesmo
ministerio considera seus amigos. Assim fica satisfeito o imprudente.
proposito do ministerio de fazer acreditar que os seus

O SR. D. MANUEL: – Imprudente?

adversarios são impotentes para qualquer beneficio do

O SR. SOUZA RAMOS: – Sim, imprudente, porque

paiz.

póde atrazar providencias, que, sendo iniciadas pelo
Mas o orçamento só tem de vigorar de julho de governo, se converteriam logo em lei, e produziriam seus

1859 em diante; a necessidade de acudir á fome que resultados.
flagella a população é urgente, é palpitante, não admitte

As providencias, por exemplo, que o nobre ministro

similhante demora; entretanto o ministerio, para que não do imperio indica em seu relatorio, como necessarias para
passe um beneficio que possa ser attribuido aos que elle regular as relações entre os colonos, e os agricultores que
matriculou como seus adversarios, se contenta com este os tomam a salario, ou de parceria, são de manifesta
expediente, e obstina-se em não admittir emendas nesta conveniencia; mas seja-me licito perguntar: iniciou-se
resolução, que começariam a vigorar desde já.
Sr.

presidente,

si

me

persuadisse

alguma cousa a este respeito? foi offerecido algum
de

que projecto n’este sentido?

discutiriamos o orçamento este anno, poria aqui fim ao

Nada se fez, e si algum membro das camaras, sem

meu discurso, ou antes á exposição dos motivos por que o apoio forte do governo, offerecesse um projecto nesse
voto por esta resolução, sem todavia acceitar o precedente sentido, serviria isso para retardar e atrazar a adopção
que com similhante expediente se póde estabelecer; mas dessas providencias, que, sendo propostas pelo governo,
não sei si o ministerio trará este anno para a discussão do ou pelos que o apoiam, seriam acceitas.
senado a lei do orçamento, o receio ficar privado de fazer

A

pretexto

de

favores

á

agricultura

têm-se

algumas observações sobre materia que me parece muito dispendido, é verdade, sommas consideraveis, mas nem
importante.

sempre a agricultura tem tirado proveito; outros são os que

O SR. D. MANUEL: – Já sei que vai começar pelo lucram.
orçamento do imperio, e acabar pelo da fazenda.

O SR. FERREIRA PENNA: – Com a agricultura

O SR. SOUZA RAMOS: – Quero fallar da desvelada directamente?
protecção que a agricultura do paiz deve merecer dos

O SR. SOUZA RAMOS: – Com a agricultura.

poderes do Estado.

O SR. FERREIRA PENNA: – Exemplo...

O SR. D. MANUEL: – Venha essa dissertação.

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

O SR. SOUZA RAMOS: – Da pouca attenção com

O SR. SOUZA RAMOS: – Não entro nesse detalhe:

que o governo tem olhado para um objecto tão dizendo que essas quantias foram dispendidas a pretexto
importante...

de beneficiar a agricultura, sem que ella tenha tirado

O SR. D. MANUEL: – Quando V. Ex. era ministro, o vantagem alguma, dou a entender que o interesse
governo prestava mais attenção a esse objecto?
O

SR.

SOUZA

RAMOS:

–

individual, com todos os seus recursos, com a tenacidade

Actualmente

as e perspicacia que lhe é propria, tem-se substituido á

circumstancias da nossa agricultura são muito diversas, agricultura e tomado os proveitos que a ella eram
porque já ella começa a luctar com difficuldades que então destinados; e o nobre senador quer pôr-me em conflicto
ainda não erão sentidas. Hoje pesa sobre os poderes do com o potentado do dia, o interesse individual? Declaro
Estado

a

obrigação

particularmente

aos

rigorosa

interesses

de
da

attender
agricultura,

muito que não me acho com forças para luctar com elle.
fonte

principal da renda publica. Essa attenção a agricultura não

(O Sr. D. Manuel dá um aparte.)
Este aparte do nobre senador pelo Rio Grande do

tem até hoje obtido; ella tem passado por muitas Norte obriga-me a algumas expressões que talvez sejam

decepções. Muitas pretenções de interesses de uma inconvenientes. Visto que não se dá licença que alguem
ordem muito diversa vão sendo apadrinhadas com o nome pense e obre sinão em virtude de um interesse qualquer,
da agricultura; os dinheiros publicos se dispendem com o direi ao nobre senador que tenho interesses na agricultura,
pretexto de favorecer-se essa fonte principal de nossa e por isso desejo que seja protegida.
renda, sem que entretanto d’ahi lhe venha todo o beneficio

O SR. D. MANUEL: – Faz muito bem.

a que tem direito.

O SR. SOUZA RAMOS: – E senhores, o abandono

O credito de 6 mil contos votado para colonisação em que tem estado a agricultura do paiz em relação á
não tem de modo algum aproveitado á agricultura; efficaz protecção que lhe é devida, é causado em grande
algumas dessas obras publicas que pesam aos cofres parte por culpa dos mesmos lavradores, que em sua boa
publicos não lhe aproveitam, e ás vezes até lhe servem de fé não comprehenderam ainda a época em que vivemos.
vexame; outras pretenções de que não quero tratar agora Isolados em suas fazendas, tractando sómente do seu
se têm acobertado com os interesses da agricultura, sem trabalho, com o qual se accrescenta o rendimento dos
que ella tire dahi a menor utilidade.

cofres publicos, difficilmente podem ser attendidos nesta

Sei que o governo não podia, e nem póde sem época em que o espirito publico se acha amortecido...
muita pausa e de vagar fazer á agricultura os beneficios de

O SR. D. MANUEL: – Pois tome V. Ex. a bandeira

que ella precisa; mas quizera que alguma cousa se da agricultura.
propozesse, ou que pelo menos alguma cousa se dissesse

O SR. SOUZA RAMOS: – Não tomo bandeira

de modo a dar a entender que se estudam as alguma, vou fazendo minhas observações; e as que acabo
necessidades desta classe importantissima, e que ha o
proposito de favorecer á fonte principal
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fazer

são

bem

cabidas,

porque

despertam

a exportação. Não ha razão nenhuma para a conservação

conveniencia que têm os lavradores de não dormirem desse imposto, creado debaixo da impressão de um déficit
tranquillos sobre a justiça que lhes assiste. Elles têm que não se verificou.
necessidade de ver como se dispendem os dinheiros

Quando á agricultura não se faça outros beneficios,

publicos que se diz serem applicados a favorecel-os; elles tem ao menos direito ao allivio dessa imposição; si o
têm necessidade de se combinarem, de se entenderem e governo não quer acceitar a idéa da abolição deste
reclamarem.

imposto, melhor é que (e como lavrador reclamo neste

Senhores, não temos visto que os interesses de sentido) o conserve tal qual, do que convertel-o em
alguns negociantes da praça do Rio de Janeiro são imposto provincial, e a razão é clara.
attendidos da maneira mais satisfactoria? E’ porque fallam
e escrevem...

As assembléas provinciaes têm o direito de impôr
para as despesas das provincias, não necessitam dessa

O SR. D. MANUEL: – E porque os agricultores esmola do governo geral, em troca da qual ellas, que
tambem não fallam, não escrevem?

melhor conhecem as obras mais convenientes ás suas

O SR. SOUZA RAMOS: – Eu os estou convidando provincias, se devem sujeitar á condição que o governo
a

isso;

porque

me

persuado

que,

emquanto

se quer impôr de ser quem as designe. Depois, a agricultura

conservarem silenciosos, emquanto não reclamarem, não não é enteada; tem direito ás obras publicas necessarias
hão de ser attendidos, si durar o espirito que domina a para facilitar as communicações, tem direito a esses
actualidade.

melhoramentos; e odioso seria que, em troco de um tal

O SR. D. MANUEL: – Qual é?

beneficio, si lhe exigisse uma contribuição especial.

O SR. SOUZA RAMOS: – Das conveniencias
particulares...

Pois, senhores, os 5% que ficam na exportação, e
que supponho rendem por anno mais de dez mil contos, e

O SR. D. MANUEL: – Isso é de agora?

uma grande parte dos impostos de importação que

O SR. SOUZA RAMOS: – ...e do abandono dos recahem sobre os lavradores, não dão á agricultura o
interesses publicos.

direito de exigir esses melhoramentos que se lhe quer dar

O SR. D. MANUEL: – Desde quando data isso?

agora em troco de uma contribuição particular? Seria uma

O SR. SOUZA RAMOS: – Estou que esse facto injustiça. Si se póde abolir o imposto, seja elle abolido; e, si
nunca esteve no proposito de alguem; por ninguem é não póde ser abolido, seja conservado; mas não se illuda
alimentado;

é

um

desses

factos

desgraçados

que por essa maneira os lavradores, não se conserve o onus

acontecem como as epidemias.

com outro nome, não queiram que a agricultura passe por

O SR. D. MANUEL: – E’ uma epidemia mesmo!

mais uma decepção.

O SR. SOUZA RAMOS: – Convém que pelo menos

Sr. presidente, propondo-me a fazer algumas

os representantes da nação que são lavradores, vão observações em beneficio da lavoura, eu desejo que se
despertando a attenção desta classe, que, quando quizer, me entenda bem. Não tenho a pretenção de que as
tem muitos meios de influencia para fazer prevalecer sua minhas idéas não possam ser contestadas, e levem o
justa causa, tão estreitamente ligada ao bem-estar e cunho da exactidão: minha pretenção se limita aos termos
prosperidade do paiz.

de uma modesta reclamação, para ser attendida como

Votou-se um credito de seis mil contos, quantia mais justo parecer. Quando se discutir o orçamento do
avultada;

e

votou-se

este

credito

para

acudir

as imperio, talvez tenha occasião de dar mais largueza ás

difficuldades em que a nossa lavoura ia entrar pela falta de minhas reflexões; agora limito-me a observações muito
braços; deve estar quasi esgotado, pois está a findar-se o perfunctorias. Ainda assim, não posso deixar de fallar em
prazo de tres annos de sua duração, e a lavoura até agora uma necessidade da lavoura, que não sei como não tem
não

tem

tirado

delle

proveito

algum.

Entretanto merecido a attenção dos poderes do Estado.

conversemos com qualquer lavrador, e veremos que não

A maior difficuldade com que lucta a lavoura, e que

se importam com isso; não prestam attenção a esse ameaça o seu futuro, é a falta de braços. Só pela

facto...

colonisação em larga escala poderia ella ser vencida: bem
O SR. D. MANUEL: – E por isso V. Ex. os quer tirar fracas porém são as esperanças que podemos depositar

do lethargo...

na colonisação, porquanto todo o dinheiro dispendido

O SR. SOUZA RAMOS: – Não tenho a pretenção serve apenas para nos convencer que não devemos, pelo
de os tirar do lethargo; vou fallando pela minha parte e por menos tão cedo, contar com o supprimento de braços
minha conta. Quando o mal chegar a certo ponto, visto que livres. Similhante difficuldade póde porém ser attenuada
vai crescendo todos o dias; quando o thesouro publico se admittindo-se machinas e instrumentos que facilitem o
achar em apuros pela diminuição de sua renda, em trabalho; admittindo-se os processos aperfeiçoados da
consequencia da diminuição dos productos da lavoura, lavoura em uso em outros paizes.
então haverá muitos que fallem e reclamem providencias

Para isto é indispensavel o estabelecimento de uma

tendentes a auxiliar a agricultura; mas por ora não se cuida fazenda normal, onde os lavradores possam ir conhecer a
disso. Pela minha parte aproveito a occasião para fazer utilidade dessas machinas e instrumentos, e o modo de
algumas observações pedindo que, ou se adoptem fazer uso dellas. Continuamente se annunciam essas
medidas verdadeiramente uteis á agricultura, e que lhe machinas e instrumentos, mas os lavradores prudentes
aproveitem, ou então que se a deixe no abandono em que não se animam a compral-as e admitti-las na sua lavoura,
realmente se acha, não servindo de pretexto a muitas porque não conhecem practicamente sua utilidade, nem
pretenções de interesse individual apadrinhadas com seu sabem usar dellas, tendo já por vezes sido victimas de seu
nome.

açodamento em admittir esses inculcados melhoramentos.
E a proposito permitta V. Ex. que emitta minha Em certa occasião o presidente da provincia do Rio de

opinião sobre a reducção dos 2% addicionaes na

Janeiro, seduzido pelas inculcadas vantagens de uns
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moinhos americanos, mandou-os comprar e destribuiu por saberá. Fórmo juizo favoravel da illustração e tino do
seu custo aos lavradores.
Estou

informado

actual presidente, o Sr. Junqueira, de quem tenho ouvido
de

que

taes

moinhos

não fallar com vantagem; mas nesse acto se dá uma

offereceram as vantagens que eram inculcadas. Si a circumstancia sobre o qual entendo que o governo deve
auctoridade, que tem tantos meios de informação a seu dirigir sua attenção.
alcance pôde enganar-se, grande deve ser o receio dos

Concedo que o presidente tivesse boas razões para

lavradores, guiados sómente pelos annuncios dos que são adiar a assembléa provincial, mas adiou para o dia 6 de
interessados em vender as suas machinas.

maio de 1859, de modo que vem a ficar unidas duas

O estabelecimento de uma fazenda normal, onde sessões, e este anno a assembléa não funccionará. Creio
os lavradores practicamente conheçam a utilidade das que isto é contra o acto addicional; é uma questão que
machinas e o uso dos processos aperfeiçoados da lavoura, merece ser examinada. E’ preciso que o nobre ministro do
e uma necessidade urgente, e que cumpre satisfazer-se, imperio se pronuncie a este respeito, e eu desejo que
mas de que entretanto nem ao menos vejo fallar-se, como nisso haja accôrdo prévio entre os diversos Srs. ministros,
de muitas as outras de que agora não me occuparei.

para não acontecer o que está acontecendo na província

Aproveitarei a occasião, visto que estou com a do Rio de Janeiro.
palavra, para fazer uma observação que se póde dizer de

Limito aqui as observações que tinha a fazer.

politica geral, sem que comtudo eu queira entrar na

Não havendo mais quem tenha a palavra, o Sr.

apreciação

della.

Já

se

fallou

na

casa

sobre

o presidente declara adiada a discussão, por não haver casa

procedimento do governo no adiamento da assembléa para se votar; e dá para ordem do dia da seguinte sessão:
provincial

do

Rio

de

Janeiro.

Eu

não

discuto

a

Primeira Parte.

conveniencia ou inconveniencia do acto; entendo porém
que em materia desta gravidade seria conveniente que os
nobres ministros se entendessem antes de se exprimirem
sobre ella, para não apparecer um notavel desaccordo que
sobre

o

adiamento

da

Continuação da 1ª discussão da proposição da
camara dos deputados, alterando o subsidio dos vinhos

prejudica a força moral que lhe cumpre conservar.
Fallando

Discussão da redacção que se acha sobre a mesa.

assembléa arrecadados na alfandega em beneficio do hospital geral

provincial do Rio de Janeiro, o nobre ministro do imperio da Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro.
deu como motivo desse acto, de um lado a exaltação dos

2ª discussão do projecto offerecido pela commissão

animos, e por outro a sem-razão, o pouco fundamento das de instrucção publica sobre a matricula dos estudantes
accusações que se faziam ao presidente da provincia, Ramiro José de Assis Athayde e Francisco Basilio Duque.
tomando a responsabilidade do acto, e manifestando a

1ª e 2ª discussão da proposição da camara dos

intenção de conservar o presidente. No dia immediato ao deputados, fazendo extensivo o beneficio do meio soldo ás
em que se pronunciou assim o Sr. presidente do concelho, viuvas, filhos menores de dezoito annos, filhas solteiras e
o Sr. ministro da fazenda, em vista do pronunciamento de mais dos officiaes da guarda nacional que morrerem em
alguns deputados da maioria contra o adiamento da combate.
assembléa e conservação do presidente, o contradiz, e,

1ª e 2ª discussão da proposição da mesma camara,

proclamando o principio da completa submissão do autorisando o governo para proporcionar á companhia de
governo

ás

maiorias

ainda

em

objecto

de

mera commercio e navegação do Mucury os meios de obter por

administração e de sua exclusiva competencia, colloca o emprestimo um capital addicional, nunca maior de mil e
presidente da provincia do Rio de Janeiro sob o peso de duzentos contos de réis.
um inquerito e ameaça de demissão; e assim têm
continuado as cousas.

Segunda Parte

Este estado é altamente inconveniente. Melhor
seria que o governo não aconselhasse o adiamento e

Continuação da 3ª discussão da proposição da dita

demittisse logo o presidente, si não estava convencido da camara, mandando continuar em vigor a actual lei do
conveniencia de sua conservação, ou si não se julgava orçamento, emquanto não fôr promulgada a que deve
com forças para sustental-o, avista da doutrina de reger no seguinte anno financeiro, e as outras materias já
completa subserviencia ás maiorias, apregoada pelo Sr. designadas.
ministro da fazenda.

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos da

A proposito, julgo do meu dever chamar a attenção tarde.
do governo sobre um acto similhante, practicado ha pouco
em uma pequena e remota provincia, mas a quem sou

SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO.

grato, porque já lhe mereci a honra de a representar na
camara temporaria.
Na provincia do Piauhy a assembléa provincial,

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI
DE LACERDA.

tendo sido installada no 1º de julho proximo passado, foi
adiada no dia 6 do mesmo mez, sem que nas actas que os

Summario – Expediente. – Redacção da proposição

jornaes publicaram appareça acto algum que podesse dar sobre minas de carvão de pedra. Observações dos Srs.
logar a essa medida. Entretanto talvez tivesse para isso o visconde de Sapucahy, Dantas, barão de Quaraim, e
presidente da provincia boas razões, que eu ignoro: eu não visconde de Jequitinhonha. Votação. – Rectificação do Sr.
entro mesmo na apreciação da administração actual Sousa Ramos. – Primeira parte da ordem do dia. – Santa
daquella provincia; contra ella reclamam algumas folhas Casa da Misericordia. Discurso do Sr. marquez de
publicas e pessoas que ali pertencem ao partido do nobre Abrantes. – Segunda parte da ordem do dia. – Prorogação
ministro da fazenda; si ellas têm ou não razão, o nobre da lei do orçamento vigente. Discursos dos Srs. visconde
ministro da fazenda melhor

de Albuquerque, e Miranda.
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A’s 10 horas e 3 quartos da manhan o Sr.

O SR. PRESIDENTE: – Então a commissão nota

presidente abre a sessão, estando presentes 32 Srs. absurdo ou contradicção no vencido?
senadores. Lida a acta da anterior, é approvada.

O SR. VISCONDE DE SAPUCAHY: – A redacção

O Sr. 1º secretario dá conta do seguinte

foi feita conforme o vencido; parece porém que entre essa
emenda do Sr. barão de Quaraim e a outra emenda da

EXPEDIENTE.

commissão não ha perfeita harmonia; e neste caso, como
o pensamento do Sr. barão de Quaraim fica preenchido,

Um officio do 1º secretario da camara dos parece que se podia supprimir essa emenda.
deputados, participando que a mesma camara adoptou e

O SR. PRESIDENTE: – O regimento determina, no

dirigiu á sancção imperial a proposição do senado, art. 86, que, quando o projecto fôr taxado de envolver
approvando a pensão annual de 600$ concedida a D. absurdo ou contradicção, a camara deliberará primeiro,
Maria Secunda Fernandes. – Fica o senado inteirado.

sem discussão, as vezes que se deve fallar; e foi por isso

Uma representação da assembléa legislativa da que perguntei – si a commissão entendia que as emendas
provincia do Espirito Santo, pedindo o pagamento da votadas se achavam neste caso. Antes, porém, de
quantia de 55:961$910 de supprimentos que o thesouro consultar o senado si existe contradicção no vencido, vou
nacional deixou de satisfazer nos annos de 1839 á 1845. – consultal-o primeiro si a este respeito só se deve fallar uma
A’ commissão de fazenda.

vez.

O Sr. presidente diz que se vai officiar ao Sr.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O que o

ministro dos negocios do imperio para se saber a hora e regimento diz não se põe a votos.
logar em que S. M. o Imperador se dignará de receber a

O SR. PRESIDENTE: – O regimento é que o

deputação que tem de ir felicitar ao mesmo augusto senhor manda.
no dia 7 do corrente, anniversario da independencia do

O senado, sendo consultado, resolve que não seja

Brasil; e em seguida são sorteados para a mesma permittido a cada senador fallar mais de uma vez sobre a
deputação os Srs. Fonseca, Souza e Mello, visconde do materia.
Uruguay, Candido Borges, Silveira da Motta, visconde de

O SR. DANTAS: – Sr. presidente, respeito muito as

Abaeté, Miranda, marquez de Abrantes, Dias de Carvalho, opiniões que o meu nobre collega emittiu; mas peço
visconde de Sapucahy, barão de Quaraim, barão de permissão para fazer-lhe algumas observações.
Pindaré, Souza Ramos, e marquez de Monte Alegre.

O nobre senador disse que acha contradicção entre

Compareceram no decurso da sessão mais 4 Srs. o art. 2º e o art. 3º, ou que acha este desnecessario em
senadores.

consequencia de haver disposições a respeito em leis
anteriores. Sr. presidente, eu creio que este artigo que foi
CARVÃO DE PEDRA.

offerecido pelo Sr. barão de Quaraim contém uma
disposição garantidora do direito de propriedade.

O SR. VISCONDE DE SAPUCAHY: – Apresento a

Este artigo tracta dos trabalhos preliminares para

redacção das emendas feitas pelo senado á proposição da descobrirem-se os jazigos, e o art. 2º tracta dos trabalhos
camara dos senhores deputados que approvou as posteriores á descoberta dos jazigos. Si acaso não houver
condições annexas ao decreto n. 1583 de 12 de Outubro essa

disposição

determinando

que

os

trabalhos

de 1857. A redacção está exactamente conforme se preliminares serão feitos com permissão do dono do
venceu na casa, mas julgo do meu dever observar, por terreno, eu acredito que muita violencia apparecerá.
parte da commissão de redacção, que entre a emenda 5ª

Como é possivel que o emprezario entre em um

da commissão de emprezas privilegiadas e a emenda do terreno alheio com uma tropa de homens, armando
nobre senador o Sr. barão de Quaraim parece não haver barracas,
toda a coherencia.
Dessas

emendas

fazendo

escavações,

com

o

que

causa

certamente grandes damnos, sem consentimento do dono
uma

dispunha

que

a do mesmo terreno? Eis-aqui pois o que o meu nobre

desapropriação do terreno só tivesse logar depois de collega julga desnecessario.
verificada a existencia dos productos mineraes, e a outra

O art. 3º diz que o emprezario, para descobrir os

determinava que tal desapropriação se fizesse ainda antes jazigos, entrará nos terrenos ou com permissão de seus
dos trabalhos se sondagem e outros quaesquer tendentes donos ou com desapropriação; no art. 2º se diz que se
a verificação da existencia dos mineraes. Accresce que a façam as explorações por um destes meios; que, quando o
emenda do Sr. barão de Quaraim não se conforma com a emprezario não puder obter consentimento do dono do
idéa dominante do projecto, porquanto neste se decreta terreno,

faça

a

desapropriação;

esta

disposição

é

que a desapropriação tenha logar na porção de terreno garantidora do direito de propriedade. Eu peço a V. Ex.
concedido por datas, e só nelle se verifique o privilegio que deixe o parecer sobre a mesa para ser melhor
(condições

5ª

e

6ª);

mas

a

emenda

ordena

a examinado. Nem se diga que nas leis anteriores ha

desapropriação, sem declarar a porção em que ella se disposições a respeito, porque eu acho que esta
deve realizar, o que seria difficil fazer, não se sabendo a disposição não se refere a leis anteriores.
existencia dos mineraes.

O

SR.

VISCONDE

DE

SAPUCAHY:

–

Sr.

A commissão de redacção offerece o alvitre de presidente, póde ser que eu esteja enganado, por isso não
supprimir a emenda do Sr. barão de Quaraim para tenho remedio sinão ainda expôr as minhas razões.
harmonisar as disposições vencidas. Esta suppressão não

Diz a emenda 5ª da commissão: «Depois de

prejudica o pensamento do nobre senador, visto como verificada a existencia dos mineraes, e depois de
existem na legislação vigente providencias adequadas a concedidas as datas que manda a lei, far-se-ha a
salvar o direto de propriedade neste caso, por exemplo, o desapropriação.»
§ 2º do regulamento das minas de 15 de agosto de 1603,
que não está revogado nesta parte, como não está em
muitas outras disposição.
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Diz a emenda do Sr. barão de Quaraim: «Antes da todo da commissão não ter riscado do projecto a idéa á
sondagem e de todas as outras diligencias necessarias qual eu fiz a emenda.
para

a

verificação

dos

mineraes,

faça-se

a

desapropriação.» Parece que ha contradicção.

O SR. VISCONDE DE SAPUCAHY: – Parece-me
que a commissão procedeu como devia; não estava na

O SR. DANTAS: – Não é obrigatoria.

sua jurisdicção fazer o que acaba de dizer o nobre

O SR. VISCONDE DE SAPUCAHY: – A redacção senador; nem se podia fazer a redacção que elle exige,
está feita conforme o vencido; cumpre porém examinar si porque isso iria intender com o systema do projecto e não
ella assim feita envolve ou não contradicção.

com esse artigo só.

Parece portanto que a primeira cousa que o senado
deve resolver é si com effeito existe essa contradicção.

O art. 5º diz que, depois de feitas as explorações e
de verificada a existencia dos mineraes, far-se-ha a

O SR. DANTAS: – Sr. presidente, nós não podemos concessão de datas. Como é que antes de fazer a
votar si ha ou não contradicção, sem previamente exploração, sem se saber ainda si ha mineraes, se póde
examinarmos o negocio; portanto peço a V. Ex. que deixe saber o número de datas que se ha de conceder?
ficar sobre a mesa o parecer.

O SR. JOBIM: – Como se ha de fazer uma

O SR. PRESIDENTE: – Só no caso de adiamento.

desapropriação sem se ter certeza de que o terreno serve?

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Me parece que ha
alguma incoherencia nesta redacção.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’
sómente para dizer que não é possivel fazer-se a

O projecto que veiu da camara dos Srs. deputados desapropriação antes de se saber si existe o mineral: é
queria que houvesse a desapropriação, depois de esta idéa que faz peso no meu espirito.
verificada a existencia dos mineraes, depois de feitas as

Desejava harmonisar a emenda da commissão com

explorações. Ora, como para isto ter logar era necessario a do nobre senador pela provincia do Rio Grande do Sul.
haver a occupação do terreno, era preciso entrar nos Que nós temos o direito de harmonisar estas duas
terrenos sem consentimento de seu dono, podia daqui emendas, não se nega; porque o nosso regimento permitte
resultar alguns conflictos, e ao mesmo tempo não ser que se harmonise nesta occasião o que estiver em
respeitado o direito de propriedade garantido pela desharmonia; porque deve-se entender que o senado teve
constituição; por isso propuz essa emenda, para que não em
podessem

ser

feitas

as

explorações,

desde

vista

votar

que contradicção,

trouxessem comsigo a occupação da propriedade contra o contradicção,

sem

uma

proposição

absurdos;

necessariamente

ora,
na

harmonica,

sem

existindo

esta

occasião

de

se

consentimento do seu dono; ou para que tivesse logar a approvar a redacção ha de se cuidar de harmonisar as
desapropriação prévia...

duas emendas. Creio que se harmonisa perfeitamente

O SR. DANTAS: – Ou o consentimento.

conforme a illustre commissão entende e propõe: por esta

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – ....no caso de que maneira fica o projecto proprio para ser votado.
não houvesse consentimento da parte do proprietario. Ora,

Lembrarei ao senado que, sendo este projecto filho

já se vê que ha uma contradicção palpavel: o projecto de um contracto, e este contracto tendo já tido começo de
queria que a desapropriação fôsse posterior á exploração; execução por parte dos emprezarios, tendo elles feito
eu quiz o contrario, que a desapropriação fôsse anterior á grandes despesas... cincoenta e tantos contos de réis...
exploração, para evitar, como disse, esses conflictos que

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Nenhuma.

necessariamente

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Recebi

haveria

entre

o

proprietario

e

o

emprezario da companhia.
Concedendo-se

esta

estas informações hoje por boca do Sr. deputado Bello...
faculdade,

como

eu

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Posso asseverar

estabeleci, a companhia não soffria prejuizo algum, porque que não existe tal despesa.
ella tem o direito de fazer os exames em todos os terrenos

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Digo

devolutos, ao mesmo tempo tem o direito de fazer esses isto, porque acabei de ser informado que as despesas
exames nos terrenos de propriedade, com consentimento tinham já montado de 40 a 50 contos de reis.

do dono: mas, como póde acontecer que o dono se

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Será um calculo

opponha, e dahi resulte ao publico prejuizo de não se das despesas; mas assevero que ellas não têm sido feitas.
poder verificar a existencia de um mineral importante, eu

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

quiz que nesse caso houvesse a desapropriação. Creio Porconsequencia este contracto, devendo ter execução, é
que desta maneira estão combinados os interesses da muito prejudicial á companhia que se veja na necessidade
companhia com o respeito que é devido ao direito de de embaraçar a marcha da empreza até o anno que vem.
propriedade.

E’ por isso que eu julgo que o objecto é de absoluta

Todo o embaraço em que nos achamos provém da urgencia.
commissão,

porque,

sendo

esta

idéa

que

propuz

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Estou persuadido

contradictoria com a de projecto, a commissão o que de que o projecto não dá resultado, e que não é mais do
devêra ter feito era eliminar aquella parte do projecto que que uma especulação mercantil.
tractei de substituir: e não designei o logar em que devera

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Em

ser collocada a emenda: era esse trabalho que a geral é assim mesmo, porque eu não vou entrar em uma
commissão devêra ter.

empreza sem esperar lucros della; mas que a empreza é

Porconsequencia, tirando-se essa parte do projecto util eu estou convencido, e o senado já declarou. Creio
e observando-se o que foi vencido, isto é, que a tambem que é urgente que se não espere para o anno,
desapropriação deve ter logar antes da exploração, não que fique assim suspensa a empreza
existe contradicção alguma; o inconveniente provém
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unicamente porque ha desharmonia entre um pensamento, que desejava na explicação que preciso dar ao nobre
que aliás é o mesmo. Direi mais, Sr. presidente, que me senador pela provincia da Bahia, que impugnou a
parece que o nobre relator da commissão já fez ver ao passagem da resolução que se discute.
senado que não era preciso fazer esta declaração, porque

Começarei agradecendo cordialmente em meu

a nossa legislação antiga já previne quanto é indispensavel nome e em nome da Santa Casa ao nobre senador a
para salvar o direito de propriedade dos donos nos manifestação que elle fez de ser favoravel áquelle pio
terrenos, obrigando á indemnização todas as vezes que, estabelecimento e a confiança que lhe inspirava a actual
feita a exploração, não se conseguir achar o mineral. Faz- adminstração do mesmo estabelecimento.
se a exploração, não se consegue aquillo que se pretende,

Passarei agora a fazer algumas observações sobre

mas escavou-se o terreno, indemniza-se o dono; acha-se o o allegado pelo nobre senador contra a resolução.
mineral

que

se

pretende,

então

tem

logar

a

desapropriação.

Tanto quanto pude alcançar, as principaes razões
que o nobre senador produziu contra a resolução foram as

Eis-aqui como eu creio que a legislação antiga e seguintes: 1ª, que não achava amplamente justificados os
moderna tinha conspirado em favor do direito de soccorros que a Santa Casa pedia; 2ª, que não se tinha
propriedade dos donos dos terrenos, sem ser necessario demonstrado que por outros meios não podesse a Santa
mesmo entrar nestas minuciosidades, aliás muito dignas Casa remover as difficuldades com que luctava.
de elogios, porque sei dar o devido valor ás observações

Quanto a primeira razão, o nobre senador ha de

do nobre senador pelo Rio Grande do Sul; mas digo que permittir que lhe diga que se acha sobre a mesa a
neste caso não é de absoluta necessidade. Póde o nobre representação que foi dirigida pela Santa Casa ao corpo
senador ficar certo, eu faço estas observações unicamente legislativo. Esta representação, instruida com documentos
porque estou intimamente possuido da necessidade de authenticos, extrahidos dos balanços impressos e das
tomarmos uma resolução a este respeito; não é porque contas prestadas pela Santa Casa, demonstra que a
queira discutir, creia o nobre senador, tal é o respeito que receita,
eu sempre lhe prestei.

quer

ordinaria

quer

extraordinaria

daquelle

estabelecimento, é muito inferior hoje á sua despesa

Encerrada a discussão, resolve o senado que existe ordinaria e extraordinaria.
a contradicção notada, e que seja por isso supprimida a

Seria

longo

si

repetisse

agora

todas

as

materia da emenda do Sr. barão de Quaraim, sendo por demonstrações contidas nessa representação: limitar-mefim com esta suppressão approvada a redacção.

hei ao que se lê no lucido parecer das commissões da
camara dos Srs. deputados que formularam ou iniciaram a

RECTIFICAÇÃO.

presente resolução, á saber: que a receita do anno findo,
sendo uma das maiores, não excedeu de 291:000$, e que

O SR. SOUZA RAMOS: – Nunca fiz rectificações a despesa chegou a 333:000$; que ha 4 annos a Santa
sobre as opiniões que os jornaes me attribuem como Casa da Mizericordia soffre um deficit de 20 a 49 contos:
emittidas na discussão, mesmo porque entendo que não é que o augmento da renda ordinaria da Santa Casa já não
regular reclamar-se na casa contra publicações pelas depende della, porque, quanto á proveniente dos alugueis
quaes os oradores não são responsaveis; entretanto, os de seus predios, está elevada a um ponto que não ha
jornaes de hoje, dando conta da sessão de hontem, esperança de poder fazêl-a crescer ainda mais.
extractaram uma parte do meu discurso relativamente ao

Todos os predios pertencentes á Santa Casa

adiamento da assembléa provincial do Rio de Janeiro de situados nas ruas do commercio, creia o senado que já
modo que dão a perceber uma opinião que não foi emittida pagam alugueis elevados, e que não será muito possivel
por mim, e que talvez não fôsse a minha.

augmental-os; e, quanto aos predios pequenos, situados

Pelo modo por que se exprimem estes jornaes, em outras ruas, e que em regra são occupados por
parece que expuz uma opinião favoravel ao acto do pessoas menos abastadas, o senado presente que não
adiamento da assembléa provincial do Rio de Janeiro; seria dado á Santa Casa elevar o respectivo aluguel ao

mas, quando toquei neste objecto, muito incidentemente, mesmo ponto em que se acha o das casas occupadas pelo
por occasião de fallar-se sobre o adiamento da assembléa commercio.
provincial do Piauhy, declarei expressamente que não

Pelo que toca á outra parte da renda da Santa

emittia juizo algum sobre o merecimento do acto, e apenas Casa, a extraordinaria, proveniente de legados e soccorros
fiz algumas considerações sobre o modo inconveniente por publicos, é evidente que não póde a adminstração da
que o governo se houve nas explicações dadas na camara mesma Santa Casa promover o seu augmento.
dos Srs. deputados; mas sobre o merecimento do acto não
emitti opinião alguma.

A respeito da despesa ordinaria, é certo tambem
que não póde ser diminuida na parte em que é inalteravel,
na parte que se compõe do culto religioso, suffragios,

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

encargos pios, e legados onerosos. Provém tudo isso de
instituições antigas que convém respeitar, e em cuja

HOSPITAL DA SANTA CASA DA MISERICORDIA.

despesa annual não se póde fazer o menor cerceamento.
A outra parte da mesma despesa ordinaria, que se

Continúa a 1ª discussão da proposição da camara compõe de ordenados a gratificações aos empregados nos
dos deputados alterando em favor da Santa Casa da diversos serviços da Santa Casa, e na alimentação e
Misericordia do Rio de Janeiro o imposto arrecadado pela curativo dos enfermos, não é tambem possivel cerceal-a,
alfandega sobre vinhos e bebidas espirituosas.

por ser notorio que, avista da exiguidade de taes

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Sr. presidente, ordenados e gratificações, impossivel seria diminuil-os.
a estreiteza do tempo força-me a ser mais breve do

Quanto á despesa extraordinaria proveniente da
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Posso asseverar ao nobre senador que ha muito

evidente que seria muito prejudicial que essas obras tempo acabou a especie de mysterio com que era
parassem, e não empregassemos todos os esforços para administrada a Santa Casa pela sua irmandade, mysterio
augmentar o numero das enfermarias, e preparar os devido ao seu antigo compromisso e ás antigas leis que a
commodos indispensaveis para os enfermos que recorrem regiam. Ao contrario, ha alli hoje a necessaria publicidade.
á Santa Casa.

A escripturação e contabilidade da Santa Casa, si não é

Creio, portanto, que está justificado o soccorro que uma das mais perfeitas, não é de certo inferior a nenhuma
a Santa Casa pede ao corpo legislativo. Estou persuadido outra que exista nas repartições, quer publicas, quer de
que

cada

um

dos

nobres

senadores,

ao

ler

a confrarias, quer de companhias; está sempre em dia.

representação da Santa Casa, ficará convencido do que Organisa, e publica pela imprensa os seus trabalhos sobre
acabo de informar.
Passemos á 2ª razão de não se haver demonstrado

as contas e documentos que as justificam.
Essas

contas

são

revistas

e

glosadas

por

que por outros meios não se poderia remover essas commissões nomeadas pela mesa, compostas cada uma
difficuldades. Declaro ao nobre senador que essa questão de tres membros. Satisfeitas todas estas formalidades, a
foi discutida.

Santa Casa remette ao governo um relatorio, e o balanço

Tractou-se de verificar si não se poderia lançar mão do anno findo, e o distribue impresso pelos membros das
de outros meios, e conveiu-se em que os propostos na camaras legislativas.
representação eram os menos onerosos ao Estado e os
mais vantajosos á Santa Casa.

Assim pois, si apezar de fornecer a Santa Casa
todos os meios de poder ser fiscalizada a sua gerencia,

O nobre senador lembrou a venda dos predios da essa fiscalização não tem logar, nos termos em que o
Santa Casa. Foi esse arbitrio tambem lembrado e tomado nobre senador a deseja, não é certamente por culpa da
em consideração pelos adminstradores actuaes.
A Santa Casa acha-se já auctorisada por lei a

administração da mesma Santa Casa. Ella fez o seu dever.
Tambem mostrou-se o nobre senador duvidoso, ou

vender os seus predios arruinados e converter o seu antes desejou saber si existem ainda na adminstração da
producto em apolices de divida publica. Em execução Santa Casa os defeitos que em 1848 foram aqui
desta lei foram já vendidas 15 propriedades que estava no censurados.
caso de o serem. Mas, de certo tempo para cá, tem a

Não tractarei de todos os defeitos então notados,

administração da Santa Casa entendido, avista de que foram muitos, si bem me recordo; limitar-me-hei aos
averiguações feitas, que mais lhe convém conservar o seu principaes, segundo a minha memoria. Accusava-se a
patrimonio actual, do que alienal-o; fazendo por sua conta Santa Casa pela grande mortalidade no hospital, e na casa
os concertos pequenos e ajustando os maiores com os dos expostos, e pela sua má administração.
proprios inquilinos, mediante arredamentos de 6 a 9 annos
e as garantias necessarias.

Quanto a esses defeitos, direi em geral que de facto
alguns existiam, não por falta de zelo ou por culpa do

Por outro lado, é uma questão grave para os provedor, nem por deleixo na gerencia da administração
estabelecimentos pios essa de converter em bens moveis da Santa Casa. Alguns delles eram talvez consequencia
os seus bens immoveis. Ella está sendo agora ventilada na necessaria

dos

principios

organicos

da

antiga

França, e não sei como será resolvida; mas, até aqui, creio administração, da falta de edificios mais adequados ao
que a razão está da parte daquelles que impugnam a tractamento dos doentes e dos expostos, e ao aferro a
conversão. E' sabido que os predios e outros immoveis certas practicas e regras anachronicas, que já não podiam
têm um movimento ascendente, quer no seu valor, quer na caber em nossos dias. Com as reformas que se fizeram,
sua renda; entretanto que os fundos publicos, e bens começou a melhorar a administração, que vai em
moveis em geral, têm um movimento em sentido opposto, progresso, e tem cessado grande parte dos defeitos que
isto é, tendem sempre a diminuir de valor, e a diminuir de existiam.
renda.

Quanto á falta de edificios adequados, o senado

Parece pois que um estabelecimento pio que sabe que o que servia antigamente de hospital não era
carece ter, para preencher os seus fins, uma renda certa e conveniente; mas isso foi remediado pela construcção do
permanente, deve antes conservar aquelles bens que novo hospital.
promettem augmento progressivo, do que outros que

A vista do mappa da mortalidade, vê se que no

tendem a diminuir de valor, e a cercear a renda. Mas hospital velho, antes de 1852, a mortalidade dos enfermos
emfim, não é esta a occasião opportuna para liquidar esta regulava por 27 a 28%, e que depois que começou a
grave questão. Por emquanto o que julgo mais prudente é funccionar o novo hospital, a mortalidade baixou a 16, 17 e
o que a administração da Santa Casa tem resolvido; isto é, 18%, que tem sido o maximo.
não usar sinão em casos muito excepcionaes da

Este facto indica que a grande mortalidade que se

auctorisação de converter os predios em apolices. Creio attribuia á falta de zelo e cuidado, provinha principalmente
mesmo que muito prejudicial seria que a Santa Casa da falta de um novo edificio mais apropriado.
vendesse agora os seus bens de raiz, fonte de sua renda

O mesmo aconteceu na casa dos expostos. Com a

ordinaria, quer para pagar suas dividas, quer para occorrer mudança desta para outra localidade, e para casa mais
ao seu deficit.

commoda, diminuiu muito a mortalidade que se imputava á

Além destas razões, que o nobre senador produziu administração.
para negar seu voto á resolução, fez elle outras

Antes dessa mudança a mortalidade era superior a

observações ou reparos sobre a administração da Santa 80%, e hoje é inferior a 40%, havendo esperança de que
Casa. E' do meu dever dar-lhe tambem breves explicações se reduza a muito menos, quando os expostos passarem
sobre esses reparos. Duvidou elle, ou pelo menos para o novo edificio, que se está preparando, e que tem as
mostrou-se incerto sobre o facto de serem as rendas da condições necessarias para esse fim.
Santa Casa e suas despesas, ou antes a sua gerencia,
bem fiscalizadas pelo governo.
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Outro reparo fez o nobre senador, a que me julgo

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Mesmo

obrigado dar tambem explicação. S. Ex. observou que na parte cirurgica?
muitos medicos notaveis existentes no Rio de Janeiro não

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Não senhor...

pertenciam á Santa Casa. Não direi que todos os medicos Entregando-se porém a administração economica ás
notaveis do Rio de Janeiro pertencem á Santa Casa. Com irmans da caridade, sem que fossem completamente
effeito alguns não pertencem; e nesta parte tem razão de alteradas aquellas regras, seguiu-se dahi, como era
lastimar o nobre senador, assim como eu lastimo, que isso natural, que houvesse discordancias e conflictos entre o
aconteça.

Digo

porém,

que,

aberto

o

almanack, antigo e o novo pessoal, cujas attribuições não tinham sido

reconhecer-se ha que actualmente a Santa Casa tem por bem definidas.
facultativos clinicos homens muito notaveis, medicos de

O nobre senador tambem se persuade, ou pelo

merecida reputação. E aproveitarei a occasião para louvar, menos não duvida que o contracto feito com as irmans da
e agradecer mesmo, o zêlo e a caridade com que tractam caridade tenha dado logar a esse estado de cousas. Não
os enfermos; assim como a promptidão, e boa vontade exporei agora todas as clausulas desse contracto, porque
com que têm acudido a todos os meus reclamos, e bastará fallar da unica que tem provocado algumas
desempenhado algumas comissões de que os tenho censuras, isto é, da que entregou ás irmans da caridade a
encarregado, afim de ir melhorando o serviço do hospital.

policia interior do hospital. Sobre esta clausula direi que

O facto de existirem medicos notaveis que não era ella indispensavel, porque sendo as irmans incumbidas
pertencem á Santa Casa deve ser explicado por outras do serviço interno, e ficando responsaveis pela ordem e
occupações que tenham, e que lhes tira o tempo; e não moralidade que devem reinar naquele estabelecimento, e
pela exigua retribuição que a Santa Casa offerece aos pelo exacto cumprimento dos seus deveres, forçoso era
seus facultativos. Longe estou de attribuir a similhante não prival-as dos meios necessarios para desempenharem
motivo a sua ausencia...

taes encargos. Mas não foi da policia que ellas exercem

O SR. JOBIM: – Apoiado.

que proveiu alguns dos conflictos ou desavenças que

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – ...porque os tiveram logar, a respeito de alteração de dietas, imposição
medicos que se prestam a servir á Santa Casa, trabalham de castigos, etc.
antes por amor á sciencia e por espirito de caridade, do
que por interesse pecuniario.

Isso proveiu antes da tabella das dietas, e do
regulamento provisorio que estavam em vigor. Esse

O SR. JOBIM: – Apoiado.

regulamento prohibia que as dietas marcadas na tabella

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Outro reparo fossem alteradas pelos facultativos; e, como estes as
fez o nobre senador a respeito das dietas dos enfermos, e alternassem em casos graves, as irmans, responsaveis
alludiu á nova tabella. Antigamente accusava-se a Santa pela

execução

do

mesmo

regulamento,

faziam

Casa por não tractar devidamente os enfermos, e por ser reclamações. Por outro lado, reclamavam os facultativos
defeituosa a tabella de dietas. Por mais de uma vez foi contra a diminuição das dietas a que as irmans sujeitavam
alterada esta tabella; e apezar disso alguns defeitos lhe os doentes recalcitrantes, como meio de castigal-os. Com
eram

notados.

Depois

da

minha

entrada

para

a a organisação da nova tabella de dietas, feita com o

administração da Santa Casa, tractei de averiguar o que concurso, e pelo voto dos facultativos, e com o nosso
nisso havia, e reconheci que na verdade existiam na regulamento dado ao hospital, cessou esse motivo de
tabella algumas lacunas e disposições que deviam dar discordia e conflictos. Reconheceu-se o direito que têm os
logar á conflictos entre os clinicos e as irmans da caridade. facultativos de alterarem as dietas, quando o julgarem
Tractei

de

nomear

uma

commissão

composta

de necessario; e estabelecerem-se regras sobre os castigos e

facultativos, tendo por fim supprir as lacunas e emendar as diminuição de dietas aos enfermos indoceis. Não se deve
disposições defeituosas. Foi pois organisada uma nova portanto

attribuir

as

contestações

e

conflictos

que

tabella, e com ella, e com o novo regimento dado ao occorreram ao contracto celebrado com as irmans de
hospital, ficaram removidas as causas dos conflictos caridade, nem a descomedimento dellas.

havidos, e ainda ninguem reclamou contra a efficacia da
mesma tabella.

Ellas têm sido aqui o mesmo que têm sido em toda
a parte: cheias de zelo e caridade, tractando com desvelo

Assim creio, que estas providencias pozeram termo os enfermos, e mantendo a maior ordem e regularidade do
á maior parte das pequenas desavenças, e, direi mesmo, a serviço dentro do hospital. Em qualquer parte em que me
algumas sensaborias de que fui testemunha.

ache, não deixarei de louvar o comportamento que ellas

Perguntou o nobre senador si eram fundadas ou têm tido, e os serviços que estam prestando á Santa Casa.
não certas correspondencias que têm sido publicadas a

Eis aqui as explicações que posso dar ao nobre

respeito de alterações e substituições feitas pelas irmans senador. A estreiteza do tempo obrigou-me a ter omittido
de caridade nas prescripções dos facultativos e das muito do que podia dizer a respeito da materia em
invasões que ellas têm feito nas attribuições de outros discussão. Sou pois forçado a pôr termo ao meu discurso,
agentes da administração, etc. A este respeito direi ao e a declarar a V. Ex. que não tomarei mais a palavra em
nobre senador que todas essas correspondencias têm sido defesa desta resolução. Entrego-a á justiça e á sabedoria
mais ou menos fundadas nesse espirito de divergencia e do senado. O senado resolverá como bem lhe approuver.
natural conflicto que ha sempre entre o velho e o novo
regimen.

Uma unica consideração final farei, e vem a ser
que, sem os socorros concedidos por esta resolução, a

O antigo regulamento do hospital havia sido feito administração actual da Santa Casa terá de luctar com
para um pessoal determinado, e prescrevia regras serios embaraços. E póde bem acontecer que o governo
economicas e administrativas, adequadas a esse mesmo se veja obrigado a soccorrer com outros meios, que não os
pessoal.

indicados nesta resolução,
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a pio estabelecimento de que se tracta. Eis o que com a fixação das despesas: si a constituição diz que é
tinha a dizer.

preciso annualmente fixar as despesas, eu digo que é

O SR. D. MANUEL: – Votos! votos!

necessario annualmente repartir a contribuição directa. A

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Peço a assembléa geral diz: «Não, hão de se fixar as despesas,
palavra.

quando não o governo fica sem meios de marchar.»

Esta discussão fica adiada para se passar á
segunda parte da ordem do dia.

O art. 171 diz o seguinte: «Todas as contribuições
directas, á excepção daquellas que estiverem applicadas
aos juros e amortização da divida publica, serão

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

annualmente estabelecidas pela assembléa geral, mas
continuarão até que se publique a sua derogação ou sejam

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE.

substituidas por outras.»
O que diz pois a constituição, senhores? E’ que as

Continúa a 3ª discussão da proposição da camara contribuições applicadas para despesas de divida publica,
dos deputados que manda vigorar a lei do orçamento emquanto não forem substituidas por outras, continuarão;
vigente, emquanto não fôr promulgada a que deve reger eis em que eu fundo minha opinião: agora mostrem os
no seguinte anno financeiro.

outros artigos da constituição que apoiam a vossa.

São apoiadas as seguintes emendas:

(Ha um aparte.)

«Ficam reduzidos a 5% os direitos de exportação

Mas,

quando

não

houver,

continuarão

as

contribuições, pois si ellas têm de continuar para que é?

do 1º de janeiro de 1859 em diante.»

«A tarifa actual continuará a ser executada com as Para que o governo desempenhe aquillo de que está
seguintes alterações, que terão vigor do 1º de janeiro de encarregado pela constituição.
Portanto, senhores, o governo deve abrir a

1859 em diante:»

«1ª As carnes salgadas, peixe secco ou salgado, assembléa geral, ella deve trabalhar todos os annos
bacalháo e farinha de trigo de qualquer qualidade pagarão durante quatro mezes, na fórma da constituição; mas, si
por qualquer incidente não se fizer a fixação da despesa,

5% pelo preço da tarifa.»

«2ª As baêtas e baetões pagarão 10% computados porventura a administração fica acephala? E’ preciso esta
tambem pelo preço da tarifa. – S. R. – Barão de Muritiba. – resolução?

Almeida e Albuquerque.»

Sr. presidente, quão louvavel não é o procedimento

O SR. VISCONDE ALBUQUERQUE: – Principiarei daquelles estadistas que muito estudam e meditam sobre
pelas palavras do nobre presidente do concelho:

as fórmas de governo do mundo civilisado; mas eu peço a

«Vou empatar um poucachinho a marcha dos esses grandes estadistas que com esse estudo não
nossos trabalhos.» Na verdade, Sr. presidente, na minha queiram applicar ao Brasil aquillo que não tem nenhuma
opinião a resolução que se discute é uma especie de relação com as nossas instituições. A Inglaterra tem o
empatamento

dos

nossos

trabalhos,

eu

a

julgo estylo de pedir a continuação do subsidio sem a lei

inteiramente desnecessaria, mas reconheço tambem que o especial do orçamento, quando quer dissolver as camaras;
que eu julgo não é o que está em praxe.

uma das garantias do parlamento inglez é sem duvida o

O desejo, porém, que tenho de que muitas cousas subsidio; todos os annos o rei, no seu discurso de
que estão em praxe sejam abandonadas, que nós nos encerramento,

agradece

os

serviços

que

foram

approximemos mais da constituição, esse desejo é que me franqueados; é isto de instituição ingleza não escripta: eu
move a tomar um pouco de tempo sobre esta questão, peço perdão si disser alguma cousa inexacta, não porque
declarando tambem que, apezar de não julgar necessaria não tenha estudado, mas porque não sou forte na
a resolução, hei de votar por ella, não tanto por querer legislação estrangeira; prouvera a Deus que eu fôsse na
continuar com os estylos estabelecidos, porem para dar de meu paiz. Mas a votação do subsidio na Inglaterra é a
mais uma prova (si é necessario) do quanto desejo ir de base do seu parlamento, e, como tal, exige-se todos os

accôrdo com os nobres ministros.

annos a votação do subsidio; mas entre nós não é a base

Eu julgo desnecessaria esta resolução, mas os da nossa constituição, porque a nossa constituição
nobres Srs. ministros a querem, faço-lhes a vontade, escripta tem determinado bem e previsto todas estas
votando por ella; mas peço permissão para allegar os circumstancias; mesmo quando não fôr fixada a despesa,
motivos que tenho para julgar inutil tal resolução, e mesmo as contribuições continuarão, até que sejam revogadas por
para fazer algumas reflexões sobre muitos incidentes que outras.
têm havido na discussão, incidentes que eu receio que

Como pois se quer fundar esta resolução na não

sejam reduzidos a obras, que não fiquem só em palavras. passagem da lei do orçamento? a passagem desta
Primeiro vamos ás provas da inutilidade da resolução.
Eu

desejava

que

os

nobres

ministros

resolução (permitta-se-me dizer) empata muitos dos
me nossos trabalhos; podiamos dispensal-a e tractar de outras

mostrassem um artigo da constituição que diga que, cousas.
quando não forem fixadas as despesas publicas, o

E’ minha convicção ao menos, Sr. presidente, que

governo não póde cumprir com o seu dever. A constituição nós estamos ainda muito longe daquillo que a nossa
diz no art. 15 § 10: «Fixar annualmente as despesas constituição exige; que temos ainda de commetter grandes
publicas e repartir a contribuição directa.» A assembléa erros, porque essas instituições não se estabelecem e não
geral algum dia já repartiu a contribuição directa? Ainda se practicam como um fiat divinal; é o tempo, é a
experiencia, são os esforços e os estudos sobre a boa

não.
O SR. DANTAS: – E’ muito difficil entre nós.

administração e sobre os conveniencias do nosso paiz,

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Mas que hão de trazer os nossos trabalhos de harmonia com as
note que a repartição da contribuição directa está juncto

nossas necessidades.
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Vou estabelecer uma proposição, que

não sei si

O SR. MIRANDA: – Eu quiz ampliar mais.

desagradará a alguem.

O

SR.

VISCONDE

DE

ALBUQUERQUE:

–

Sr. Presidente, estou persuadido de que a actual Agradeço o seu favor, e ellas tambem lhe hão de
sessão é a mais importante que tem havido no paiz. Esta agradecer; assim é que se faz mal...
sessão, que muita gente chama esteril e improficua, eu

O SR. MIRANDA: – Nunca fiz mal a orphãos nem a

digo que, bem estudada, bem examinados todos os viuvas.
incidentes que têm havido, é um objecto do mais merecido

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sim,

estudo para os nossos estadistas; bem longe do nosso senhor...
governo merecer censuras, eu digo que é uma prova do

Sr. presidente, os nossos erros são mui grandes....

seu elogio.

O SR. MIRANDA: – Peça urgencia.

Persevere

a

administração

no

principio

de

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Nunca

tolerancia, isto é, fuja dessas allianças que tendem a tirar a pedi urgencia alguma, que é outro abuso que nós temos
justiça e a destruir os principios do governo; estude as introduzido e outra materia digna de estudo na presente
necessidades do paiz, não falte á justiça a ninguém, sessão; o Sr. presidente do senado tem sido coarctado nas
qualquer que seja a côr política que esse individuo tenha; suas attribuições, e a marcha dos nossos trabalhos parece
e, como eu disse, quando fallei na discussão da resposta á ser anarchica.
falla do throno, confie mais o governo em si; esse

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – E’ do regimento.

phantasma das maiorias não vos assuste, as minorias,

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ do

ainda que apparentemente turbulentas e empatadoras, não regimento! As urgencias são para dispensar o intersticio,
vos forcem a recuar de vosso proposito.

mas a ordem do dia, quem dá é o presidente, não é a

As leis annuas não passaram. Que póde vir daqui casa. Está-se todos os dias: «Votai comigo, que eu voto
ao ministerio? Está em melhor posição do que si ellas comvosco.» Isto é uma anarchia, isto é contra o regimento.
passassem. E nem o ministerio, tendo por norma o Eu nunca peço nem voto por nenhuma dessas urgencias.
principio da justiça, poderia embaraçar, sinão com muito
tempo,

os

disperdicios,

os

conluios

individuaes,

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Desses ajustes

o ainda não houve comigo.

abandono dos interesses publicos que porventura teriam

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Esse

de prevalecer, si passasse precipitadamente a lei do ajuste não é só para as urgencias; eu reclamo contra elle,
orçamento como está-se discutindo, e como talvez tenha para
passado nos outros annos.

que

nossas

instituições

possam

marchar

em

harmonia, para que a causa publica não seja abandonada,

Sr. presidente, vou fazer u, elogio tambem á para que não se desacreditem instituições que foram feitas
opposição...
O SR. MIRANDA: – Venha isso.

para a felicidade do meu paiz. Si se quizesse de proposito
desacreditar as instituições, não se faria melhor do que se

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...si a tem feito; parece-me que ha um plano para derrubal-as,
esta chamam atrapalhadora e empatadora, bem hajam os para mostrar a inutilidade dellas, mas eu digo que estão
que embaraçam que passem cousas más...

enganados, as instituições são excellentes: si ha erros,

O SR. MIRANDA: – Apoiado.

espero que se corrijam, espero que sejam elucidados; e

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – ...porque por isso tambem é que presentemente, no estado de
entre as cousas que eu vejo, o numero das más é maior do nossas cousas, é da primeira necessidade do poder
que o das boas.
O SR. MIRANDA: – Apoiadissimo.

executivo aconselhar a veto a muitas de nossas leis; de
outra maneira o interesse publico desapparece e o

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Oxalá, parlamento torna-se uma carreira para os individuos que
Sr. Presidente, que, á excepção das pensões ás pobres aspiram fazer fortuna.
viuvas, tudo e mais que V. Ex. tem dado para ordem do dia
fôsse rejeitado.

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Estão aqui dizendo
que V. Ex. quando foi ministro não aconselhou o veto.

O SR. MIRANDA: – Não apoiado.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – V. Ex.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não não tem motivos para saber disso, mostre as provas, peçoapoiado?... São negocios de interesse pequenino.

lhe que prove isso; mas tambem saiba que, quando fui

O SR. MIRANDA: – Esse da guarda nacional?

ministro, não havia esta fornada de leis concedendo

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Sim, da favores e privilegios. O que se passou ha 10 ou 12 annos
guarda nacional.... eu não quero matar o augmento do não é o mesmo que se está passando actualmente; de dia
soldo dos reformados, a que o nobre senador preteriu....

em dia os interesses individuaes são que prevalecem, com

O SR. MIRANDA: – O que?

prejuizo da causa publica.

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Isto é uma verdade

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O eterna.
augmento do soldo dos reformados, que não passou por
causa do nobre senador.

duvida.

O SR. MIRANDA: – Protesto contra isso.
O

SR.

VISCONDE

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Contra isso não ha

DE

ALBUQUERQUE:

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E’ minha
– opinião; e portanto, si havemos de fazer cousas más, é

Proteste... Não me importo com os outros, contentava-me melhor não fazermos nada; agradeço muito a nobre
com esse das viuvas.

opposição empatadora (riso), agradeço-lhe e peço-lhe que
continue.
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entre

nós

acontece

a

mesma

cousa?

Queremos abolir o imposto sobre as carnes, mas não nos

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Agora o lembramos de que temos uma provincia cujo producto
governo que medite sobre as nossas circumstancias. unico é a carne. Si não derdes alguns favores a essa
Senhores, ainda que não passasse lei alguma no industria, ella ha de cahir, hão de soffrer muitos dos
parlamento agora, taes reformas, dignas de occupar os nossos concidadãos. «Mas fez-se isto na Inglaterra, o
maiores

talentos,

e

cujo

trabalho

exige

a

maior grande homem...»

assiduidade, tudo isso está simplesmente na acção

Sr.

presidente,

são

Catões

estropiados

os

executiva. Dizem-me: «Vós não quereis leis, logo não apregoadores dessas doutrinas que querem imitar a torto e
quereis

parlamento.»

Quero

o

parlamento

para

a a direito aquillo que se fez em outros paizes.

discussão, para a censura, para a accusação dos

O nobre senador por S. Paulo, que de tão boa fé

ministros. Dizem-me que a lei da responsabilidade é uma fallou a favor dessas emendas, disse que no logar
chimera, é impracticavel! Não se fiem muito nisto; Eu onde elle mora o feijão está a 10$. Oh! Sr. presidente,

quero parlamento, quero a discussão mesmo para esses com que prazer não pago o assucar a 10$, e prouvera
a Deus que o pagasse a 20$, assim como tambem o
empatamentos.
Senhores,

as

emendas

apresentadas

na

2ª

discussão estão reproduzidas nesta 3ª; e, ainda mesmo
que ellas não passem, cuida V. Ex. que não tem alguma
cousa de perigoso a sua discussão? Eu digo que tem,

café. Que me importa pagar mais, si os meus

parentes, os meus amigos, os meus patricios ganham
tão consideravelmente com o assucar?

O SR. DANTAS: – E a carne?
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Está

porque receio muito pelas doutrinas dos emendadores e enganado: eu direi a causa, causa da qual se quer
pelas doutrinas que vêm aqui. Acaso presumem os nobres fugir. Ha uma causa, Sr. presidente, que predomina
ministros que se têm remediado nossas necessidades uma em muitas das nossas calamidades; mas eu vejo que
vez que se alterarem as tarifas e se abulam os impostos se quer fugir della, e para isto inculca se como

sobre os generos de primeira necessidade? Esta é a necessaria a abolição dos direitos sobre os generos
alimenticios para favorecer á classe pobre. Senhores,
doutrina dos emendadores; e pelo que disseram os nobres
não illudais á classe pobre. Diga-me V. Ex.: nos
ministros, isto é, que tambem essas eram as suas idéas e
paizes donde vem esses cereaes, v. g., o arroz, o
que estão auctorisados para alterarem a tarifa, estou feijão, o milho, a farinha de trigo, esses paizes são
vendo que já amanhan abolir-se-hão mais impostos; mas mais ferteis do que o nosso?
da minha parte protesto contra isso; protesto contra taes
Nesses paizes nem as terras são mais ferteis,

remedios á carestia dos generos; vai se fazer um mal nem os caminhos, pelo menos do litoral, são menos
difficeis; mas os homens que habitam o litoral, a
maior ao paiz.
Senhores, quando vejo aqui os Srs. economistas
estabelecerem as suas doutrinas de economia politica,
estou me lembrando dos mappas dos juizes de paz. Eu

classe pobre, tem o direito de se augmentar o salario,

de dizer: «Quereis que vos carregue este fardo?
haveis de me pagar o dobro», como já aconteceu no

Rio de Janeiro. «Quereis que vos sirva a jornal? haveis
tremia, quando aqui se apresentavam as bellezas da de me pagar tanto.» Essa classe tem o direito de se
instituição de juizes de paz, e assim tambem, tremo da augmentar o salario em proporção dos comestiveis.
doutrina dos Srs. economistas, porque essa doutrina tem Mas a gente do interior que planta sua mandioca, seu
feito, está fazendo, e Deus queira que não continue a fazer milho, seu arroz, quando tiver um concurrente que o
grande mal ao nosso paiz.
Dizem elles: «Ah! Os economistas inglezes, o
grande homem que eternisou o seu nome abolindo os

exclua do mercado, o que ha de fazer?
(O Sr. Dantas dá um aparte.)

E' o systema de Wakefield, que já aqui

amaldiçoei. Senhores, os outros paizes não se podem
impostos sobre os cereaes!» Em que se parece a comparar comnosco. Peço aos Srs. ministros que
Inglaterra com o Brasil, Srs. economistas? como quereis antes de alterarem a tarifa relativamente aos generos
applicar para o nosso paiz aquillo que os economistas alimenticios, reflictam bem, porque em vez de

applicaram para a Inglaterra? Sr. presidente, peço a estes fazerem um beneficio á classe pobre, fazem um
senhores, que estudem e vejam.

grande

mal,

e

sobretudo

difficultam

as

Toda a Inglaterra é, por assim dizer, uma só cidade; communicações.
Disse o nobre senador que se compra feijão a
hoje com os caminhos de ferro, com as facilidades de
10$; mas qual é a industria em sua terra? Plantai
communicações, o Reino-Unido é uma população reunida;
feijão, em tres ou quatro mezez o podereis colher em
e o Brasil o que é, senhores? Uma cidade muito populosa
abundancia; mas por causa da falta que ha hoje, não
como o Rio de Janeiro, algumas outras cidades, e depois procureis medidas que hajam de trazer a
um terreno immenso onde está disseminada a população concurrencia dos generos de vossa producção.
sem nenhum meio de communicação.

O que mais me affligiu foi ver os Srs. ministros

A riqueza da Inglaterra provém da industria fabril do apoiarem essa proposição; mas, como tambem vejo
carvão de pedra e do ferro; ha, creio, algumas vaccas que que está nas suas mãos não procederem desse modo,
lhe dão alguma manteiga, plantam farinha de trigo e
algumas batatas; mas á Inglaterra não convém proteger a

faço este protesto. Não é da reducção ou abolição dos
direitos sobre as carnes e mais generos alimenticios

que ha de vir allivio ás classes pobres; outras são as
industria agricola, protege a industria fabril; ella compra o causas, outras são as necessidades, para as quaes
pão donde lhe vem, os seus irmãos (e hão de ser sempre chamo a attenção do governo e das camaras; temos
irmãos) dos Estados-Unidos, que têm a fertilidade de seu fugido dessas causas.
solo, levam-lhe os generos alimenticios, e ella vende seu
ferro, seu carvão, seus productos fabris, ao passo que
seus homens se espalham por todo esse mundo como
engenheiros, como artistas. Portanto foi, certamente, muito
conveniente alli a abolição desse imposto, ella facilitou ás
classes pobres os meios de vida.

Diga V. Ex., Sr. presidente, digam os nobres
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senadores economistas e não economistas, quando quantidade é muito pequena, isto não póde servir por

as nossas transacções se fazem sem um valor si só, é necessario algum outro recurso, alguma

definido, quando o credito se acha em tal estado que operação de credito; é necessario algum fundo
ninguem sabe si amanhan pagará 10, 15 ou 20% de disponivel para porventura retirar da circulação os
juros por qualquer capital que tome, quem é que titulos que em época mais feliz podem ser emittidos,
soffre? E' principalmente a classe pobre.

mas

que

pela

sua

superabundancia

têm

de

que ganham.

não se consegue com o augmento dos juros, o qual

O SR. SOUZA E MELLO: – E os Israelitas são comprometter o credito do mesmo banco; ora isso
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E' a poderá augmentar os dividendos; mas a verdade é

grande questão. O taverneiro vai comprar a farinha, o que

a

maior

parte

das

catastrophes

desses

feijão ou o milho; elle não tem dinheiro, porque nem estabelecimentos annunciam-se pelo augmento de
todos o têm; é o credito quem o sustenta. Ora, si o dividendos.

O banco tem emittido seus titulos em virtude

juro é maior, elle ha de carregar no consumo para

poder pagar esse juro. E não é só o juro: si a moeda é de

contractos

que

tem

feito

com

differentes

hoje na razão de 4$ por oitava de ouro, como devedores; esses devedores, ou são solvaveis, ou

ninguem sabe si amanham será de 5$, o negociante estão embaraçados em seus negocios; si estão

toma suas medidas, e o risco é por conta do embaraçados ha muito risco em augmentar-se o juro,
consumidor; o negociante é atilado, por causa das poque

este

augmento,

em

vez

de

facilitar

o

duvidas encarece seu genero, e o consumidor é quem cumprimento de seus contractos, vem aggraval-os,
vem a pagar o risco.

vem obrigar esses individuos a entregarem seus bens

Eis, senhores, qual é o estado das nossas aos credores, o que traz uma perda para o banco, e

transacções, eis o estado do nosso credito, tão um

transtorno

consideravel

nas

transacções

inculcado, tão afamado pelos nossos economistas commerciaes, porque, quando quebra uma casa,
que nos prometteram a época de ouro, a época de quasi sempre arrasta comsigo algumas outras.
Saturno; mas nos trouxeram o que? Em que época

Mas si ha tambem devedores solvaveis, esses

estamos nós? Por que não curamos destes negocios? devedores ou soffrem com o augmento do juro, e por
Por que fugimos delles?

consequencia fazem maior sacrificio, ou vão procurar

Eu apresentei aqui um projecto depois de a outros credores que o alliviem das importunações

muito esperar pelo governo e pelos auctores dos de similhante usurario, permitta-se-me a palavra,

requerimentos; esse projecto, que tinha por fim usurario privilegiado pelo governo, e então o banco
chamar a questão á discussão, foi para a commissão; tem de perder esse rendimento; mas o negociante

mas esta, que não é do governo, porque até um dos não ha de achar nunca quem lhe empreste por um
seus membros é o chefe da opposição, não deu ainda juro menor, e sempre fica prejudicado.
parecer algum! E vindes propôr o allivio dos generos

Portanto, o augmento de juro é um indicio do

alimenticios! Não, Sr. presidente, protesto contra taes máo estado em que se acha esse estabelecimento de
medidas, isso é uma illusão, não se quer curar das credito; o augmento de juro prejudica todo o estado
verdadeiras necessidades publicas.

commercial da sociedade; o augmento de juro tem de

A questão da circulação, Sr. presidente, eu a encarecer todos os generos; e a desconfiança sobre a

reputo tão séria, que não receio fazer algumas estabilidade da moeda continúa, de sorte que o

profecias, que peço a Deus não sejam cumpridas. commercio não póde marchar por falta de credito e

Mas, segundo os meus estudos de economia politica, de boa fé. Si pois não estou enganado, em pouco

apezar de não ser economista, vejo a posição difficil tempo o banco ha de accarretar grandes desgraças ao
em que se acha o Brasil relativamente a circulação. Já paiz, salvo si o governo vier em seu apoio.
outro dia dei aqui um aparte ao nobre ministro da

E o governo virá em auxilio do banco?

Não

fazenda; não sei si se lembram. S. Ex. fallou no está aqui o Sr. ministro da fazenda. Eu digo que é
estado de vigor que tinha o banco para cumprir seus dever do governo auxiliar esse estabelecimento. Si eu

deveres, e quando acabou de dizer tão bonitas visse o governo abandonar o estado da circulação,

cousas, eu lhe perguntei: E o augmento de juros? deixal-o a Deos e á ventura, cruzar os braços sem

Pois, senhores, como é que o banco, estando em tão fazer cousa nenhuma, eu diria que era muito máo
boa posição, augmenta o juro? E entretanto, isto é governo. Mas que arbitrio vós deixais ao vosso

para nós cousa muito indifferente. Vejam agora como governo! que erro!
entendo o negocio.

Houve

nesta

sessão

grande

discussão

a

Sr. presidente, a liberdade que se dá a essas respeito dos saques do banco Mauá, grande vozeria

associações de credito para imporem o juro que se levantou; mas por mais que se fallasse e

julgarem mais conveniente, não é erronea; porque discutisse, por mais que se gritasse, confesso que
estou persuadido de que é do interesse dessas ainda não posso fazer juizo sobre essa operação. A
associações o juro razoavel; ellas não podem alargar discussão foi má; discutiu-se o effeito, e eu quero
o juro sinão em prejuizo seu; é do que estou que se discuta a causa, por isso apresentei o

convencido, e por isso disse que o facto do augmento projecto. Quem deu causa áquillo? Essa causa ainda
de juros é a prova de que o banco não está em boas existe? Primeiramente remediemos a origem, para
condições. Vejamos si encaro as cousas com alguma depois então attendermos a quaesquer erros que
practica. Nunca fui banqueiro, mas tenho estado em porventura
meu paiz e visto estas cousas todas.

tenham

havido.

Mas

nós

não

nos

importamos com isso; estamos muito contentes, o

Por que é que o banco augmenta o juro? Será nobre chefe da opposição suppõe obter um grande

para retirar da circulação os seus titulos? Não sei triumpho, mandando á mesa suas emendas sobre os
como

o

possa

fazer;

porque

em

verdade, generos alimenticios.

augmentando o juro, tem mais renda e com esse

Eu porém, senhores, estou muito triste, porque

augmento de renda póde retirar da circulação alguns isso deixa o governo em graves embaraços, deixa-lhe
de seus titulos; mas a

um arbitrio muito perigoso. Eu criminaria o ministerio
que, vendo conflagrar-se o estado do credito, o

abandonasse; mas isto é muito perigoso, porque,
comquanto eu diga que o governo deve auxiliar
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um estabelecimento de credito da natureza daquelle, de propriedades vendidas em praça para pagamento

dadas certas circumstancias, entendo tambem que de letras. O tratante, por mais que inculque, ninguem
desse modo elle póde comprometter o seu proprio o acredita.

Quando os banqueiros não averiguam bem a

credito. Eu já disse em outra occasião que o credito

do banco compromette o credito do governo, porque, natureza de seus contractos, são victimas; mas,

quando o governo acoberta as mazellas do banco, é quando bem averiguam, essa lei de hypothecas não é
sempre em detrimento da causa publica.

tão necessaria como se suppõe; tanto mais que já

não cuidou della.

moralidade publica; quando o homem que hontem

entrado na discussão em tempo.

é bem acceito; quando o fallido fraudulentamente é

Mandei o meu projecto.

probidade...

Essa questão ficou porém em pé, o parlamento temos lei, e não ha lei possivel quando não ha

O SR. SOUZA E MELLO: – V. Ex. devia ter sahiu da casa de correcção apresenta-se entre nós, e

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – tão

bem

acceito

como

qualquer

homem

de

O SR. DANTAS: – Dá-se-lhe um emprego

O SR. SOUZA E MELLO: – Foi tarde.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – publico.

Nem ao menos o chefe da opposição se dignou dar
ainda seu voto de censura sobre esse projecto.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – E

muita estima.

E' bem engraçado o salvaterio das baetas e

Essa questão, que era a mais importante desde

que se abriu o parlamento, tem sido tractada de baetões para um paiz quente como o nosso. Isso

chofre e com prevenção individual; as cousas ficaram seria bom para algum paiz frio, onde se precisasse de

no mesmo estado, e agora discutimos sobre esta lei baetas e baetões. E, senhores, não se fazem em
annua,

quando

a

constituição

tem

tudo Minas boas baetas e outros pannos de lan? Acaso nas

providenciado.

provincias do Norte precisamos nós deste favor?

Muito estimarei que eu seja visionario, que os

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – As do Sul

meus receios sejam filhos de uma imaginação precisam.
exaltada...

O SR. SOUZA E MELLO: – Tem muita razão.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – As

provincias do Sul têm tantos carneiros merinos e não

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – O merinos! Dizem-me que em Minas se estima mais um

que digo é que o governo fica com uma attribuição carneiro pela pelle do que pela carne.
eminentemente difficil, e por conseguinte muito

O SR. SOUZA RAMOS: – Não temos fabricas.

perigosa; póde na melhor boa fé commetter erros

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: –

muito graves.

Para baetas e baetões? E' uma maquina tão tosca! Não

uma palavra.

beneficio algum.

O banco elevou o juro e aqui ninguem disse se illudam com esses ouropéis, isso não vem fazer
UMA VOZ: – Esteve a 11%.

Ha aqui porém uma emenda que votarei por

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – A ella, si o governo votar. Desde que se abriu a

11 sómente? Prouvera a Deus que agora estivesse a assembléa geral, não ouço fallar sinão em muitas
15; isso era para a reforma de suas letras; ninguem sobras, das quaes duvido muito: mas, si ha sobras,
sabe o que será no dia de amanhan. Entretanto dizem então

os

2%

devem

ser

abolidos;

esta

é

a

que o banco tem quatro mil contos na caixa da consequencia necessaria. Portanto vejam lá os Srs.
amortização...

O SR. SOUZA E MELLO: – Que milagre!

ministros como se entendem: eu digo que não ha
sobras; si elles votarem contra, é prova de que taes

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – sobras não existem; e, si votarem a favor, é prova de
São os calculos que vejo. Senhores, é necessario um que ha sobras, e então votarei com elles.
exame para interesse reciproco: paralisam-se todas

Senhores, si houvessem sobras, eu quizera

as nossas transacções, a renda publica ha de tambem appIical-as a outras cousas, isto é, que se
diminuir, havemos de ter graves embaraços.

applicassem

Tem-se dito. «E' necessario uma lei das contribuição

hypothecas.» Oh! senhores, que é d'essa lei das recrutamento;
hypothecas? Vós que acreditaes tanto nella, e que onerosa.

para
que

o

exercito,

existe

não

para

conheço

porque

a

maior

o

é

a

paiz

contribuição

do

mais

Pelos meus calculos digo que nós temos

fallais nella ha tantos annos, porque não procurais

effectuar a sua adopção? Eu não creio em leis de deficit; e a proposito direi que o presidente do Rio de
hypothecas, creio em moralidade publica. Fazei Janeiro, quanto a mim, fez um grande beneficio

quantas leis de hypothecas quizerdes; si por outros revelando o deficit que havia na provincia. Quando
meios promoverdes a desmoralisação, essa lei não houver algum nigromante

que vá escravatar o

thesouro, talvez que o resultado seja o mesmo.

servirá de nada.

Repito, senhores, si ha deficit, não voto pela

A verdade é que se fazem hypothecas sem lei;

a maior parte da emissão dos bancos é sobre abolição do imposto, porque isso de imposto não é
hypothecas; não ha hypotheca escripta, mas as letras brinco de crianças, não se está todos os dias tirando
de

cambio

que

não

são

pagas,

tem

a

acção e pondo, esta incerteza causa grande perturbação nas

decendiaria, que é a verdadeira hypotheca: o banco e relações commerciaes. E’ bom averiguar o estado em
os capitalistas, antes de darem dinheiro, indagam; e o que nos achamos, consultar nossas verdadeiras
que é verdade é que, si não houvesse essa especie de necessidades, para então alliviarmos os contribuintes;
hypotheca, não haviamos de ver todos os dias mas estarmos aqui procedendo sem exame, dizendo
annuncios

n'um dia: « Crêe-se o imposto» e no outro: «Abula-se

o imposto,» não vou por ahi.

Quanto ás outras emendas, ainda que o

governo vote por ellas, hei de votar contra, porque
estou

inteiramente

prejudiciaes. Quem

convencido

de

que

são
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sabe si tantas alterações feitas na tarifa não têm já que havemos de moralisar o paiz; assim havemos de cahir
produzido grandes prejuizos? Outras são as minhas nos maiores horrores.
reformas das alfandegas. Esse poder discricionario que

Portanto, voto com o governo. Veja elle o que quer;

tem o governo de pôr e tirar todos os dias, eu julgo muito quer a resolução? voto por ella, comquanto a considere
prejudicial e susceptivel de alimentar muitos abusos.

inteiramente desnecessaria; quer a abolição dos 2%? voto

O nobre senador pelo Rio Grande do Sul acha que pela abolição. Não quer? voto contra. Mas quanto ás
é conveniente a emenda relativa ás baêtas e baetões por outras emendas, não.
causa do frio que ha nas provincias do Sul. Veja S. Ex.

V. Ex. permitta que eu ainda proteste contra os

que, si acho bom não abolirmos o imposto das carnes, é pedidos

de

urgencia.

V.

Ex.

tambem

affronte

a

por causa da provincia do Rio Grande, e assim sou responsabilidade, a ordem do dia é da responsabilidade do
coherente quando não quero que por causa dessa presidente, que a respeito della póde entender-se com o
provincia e das outras do Sul, onde ha frio, se aggrave o governo, ou então alterem o regimento, porque o que vejo
resto do Imperio; tanto mais quanto nessas provincias ha a no regimento é sómente dispensa de instersticio; a ordem
materia prima necessaria para o fabrico desses estofos do dia é de attribuição do Sr. presidente.
que não exigem machinas complicadas.

Já disse tudo quanto queria. Póde ser que

Assim pois, Sr. presidente, o meu fim era mostrar atrapalhasse um pouco, mas quem sabe si a atrapalhação
que esse allivio que se quer fazer á pobreza é uma illusão, não é um bem? Entretanto julguei necessario manifestar
que outras são as nossas necessidades; que o estado de estas minhas opiniões sobre a inutilidade da resolução,
nossa circulação é o que nos deve merecer maior sobre a inutilidade das emendas, e sobre o grande
attenção; e que, si o governo entende que temos sobras, pesadello que me afflige, que é o estado da circulação e a
então podiamos abolir os 2% mesmo nesta resolução, o responsabilidade em que estão os ministros, em que
que não seria extraordinario, porque ella é uma verdadeira estamos todos a este respeito.
lei do orçamento, e lei muito melhor do que aquella que se

Não sei si estive na ordem; sou muito obediente ao

está fazendo. Peço ao senado que, quando essa lei vier Sr. presidente; mas, como me parece que nesta questão
para cá, reflicta, discuta, córte ou substitua, afim de que o se póde tractar de re omni scibili, por isso aproveitei a
orçamento não passe como tem passado nos outros occasião para fazer estas considerações.
O

annos. Si havemos de fazer uma lei de orçamento má, é

SR.

MIRANDA:

– O nobre visconde de

melhor não fazermos nenhuma; é necessario que o Albuquerque me chamou á discussão. Eu não pretendia
senado tome parte nessa discussão.
O SR. BARÃO DE PINDARE’: – Mas o senado não
trabalha; entramos ás 11 horas e sahimos á 1 hora. V. Ex.
não grita contra isto?

fallar...
O SR. DIAS DE CARVALHO (rindo-se): – Apoiado.
O SR. MIRANDA: – ...não desejava que se dissesse
que eu tambem sou um dos atrapalhadores, a quem S. Ex.

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não dignou-se referir; não desejava que se dissesse, que eu
desejo gritar, mais desejo fallar, e digo que este procuro obstar a votação da resolução que se discute; mas
comportamento que nós temos é tambem objecto de o Sr. visconde de Albuquerque fez-me a injustiça de dizer
estudo e de meditação. Senhores, nem por procedermos que eu havia impedido a passagem da proposição relativa
assim a causa publica ha de ir á revelia; os bens do evento aos soldos dos officiaes reforma-los, mandando emendas,
são do fisco; quando a assembléa geral se relaxa no cujo fim era impedir que a proposição fôsse votada.
cumprimento de seus deveres, a causa publica não fica em

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Não era

abandono; o governo tem suas attribuições para governar, essa a sua intenção, mas foi o effeito.
e os povos saberão melhor escolher seus representantes.

O SR. MIRANDA: – Então já se retracta? Quando

Sr. presidente, não sou pessimista, e a prova é que mesmo fôsse essa a minha intenção (o que não está no
applaudo a opposição, applaudo a maioria, applaudo o meu proposito) principalmente quando se tracta da classe
governo. O governo não se deve assustar com estas dos militares, ou de negocios que se prendem a seus

cousas. O habito em que estamos de dividir o paiz em interesses, de suas viuvas, ou de seus filhos então o nobre
duas matilhas de cães é que géra esse abandono; o visconde de Albuquerque, que tanto se affligiu com o
principio de partidos daqui e d’acolá é que justifica quanta obstaculo que eu tinha opposto á approvação desse
injustiça, quanto crime, quanta immoralidade ha. Um projecto, tinha em suas mãos o direito de pedir urgencia, o
governo é forte quando firme em suas opiniões e escudado que não fez, incorrendo porconseguinte na mesma culpa
com a sua responsabilidade.
UMA VOZ: – Existe ella?

de que me accusou.
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Nunca

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: – Em um peço urgencia nenhuma.
dia cahe a casa.

O SR. MIRANDA: – Demais, essa proposição foi

Mas, quando o governo quer fazer maiorias, adeus remettida á commissão de marinha e guerra, da qual creio
instituições, tudo é permittido, e quanto mais criminoso é o que S. Ex. é digno membro, e então, si a commissão de
sujeito melhor servidor é do Estado.

marinha e guerra não tem dado o seu parecer a respeito

Esta minha opinião é antiga, é filha da practica e do da materia, disso resulta grave culpa ao nobre visconde de
estudo. Assustam-se com a responsabilidade, e eu digo Albuquerque tambem.
que quem quer governar sem responsabilidade não é outra

Tendo assim explicado o meu procedimento a

cousa sinão eunucho, é incapaz de governar. Não é respeito deste objecto, me aproveitarei da palavra para dar
fazendo maiorias, não é dividindo o paiz em dois bandos, uma resposta ao nobre ex-ministro plenipotenciario, o Sr.
cançando um e vindo outro,

Paranhos, que teve a bondade de honrar-me na camara
dos Srs. deputados com algumas observações em
referencia ao que eu havia dito
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na casa em relação ao tractado celebrado com o aquella resolução por que tanto se tinha empenhado na
Paraguay.

camara dos deputados.

O meu desejo, visto que eu não queria fallar e

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Si muitos da

apenas o faço por attenção ao nobre visconde de opposição tivessem votado a favor, o projecto tinha
Albuquerque,

seria

examinar

esta

falla

do

throno passado no senado.

(mostrando um papel) e ver a maneira por que o ministerio

O SR. MIRANDA: – A opposição votou conforme a

tem procedido em conformidade com as recommendações sua consciencia; alguns membros della votaram pela
della

constantes.

Então

eu

podia,

principiando

a resolução, outros votaram contra. Não digo que a maioria

conveniente analyse, dizer antes de tudo que é muito para deixasse de votar conforme a sua consciencia, pois
maravilhar o procedimento mysterioso com que o governo tambem della alguns membros se destacaram para votar a
marcha em todos os negocios que actualmente se favor, e outros contra; mas o que eu affirmo, sem medo de
discutem, procedimento que não póde deixar de suscitar poder ser contestado por quem quer que seja, é que, si o
da parte da opposição os mais bem assentados reparos.

ministerio quizesse que a medida passasse, ella teria

Ao passo que os amigos do ministerio proclamam triumphado.
na casa que a opposição trabalha por impedir a votação

Portanto, o ministerio não quiz, recuou diante do

dos assumptos mais importantes; ao passo que os amigos grande compromettimento que viu diante de si, ou então
do ministerio não querem discussão de qualidade alguma cedeu a uma força maior que não podia deixar de
nesta casa, na camara dos deputados elles têm um respeitar; o certo é que muitos amigos do ministerio
procedimento contrario.

andaram illudidos nesta questão.

Emquanto o ministerio foge aqui da discussão,

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Aqui no senado o

deixando que o debate relativo a uma materia tão ministerio votou a favor da medida e a opposição votou
importante, como aquella que nos occupa, seja mantido contra.
apenas entre os membros da minoria, elle dedica-se com o

O SR. MIRANDA: – Até ao momento da votação

maior interesse na camara dos deputados em discutir alguem suppunha que o ministerio queria que se
questão identica! Deste modo parece que o ministerio o approvasse a resolução; mas a discussão veiu logo, e o
que deseja é que o orçamento não venha para o senado, senado presenciou no dia seguinte a maneira queixosa e
sinão justamente quando o senado tiver votado a sentida com que o nobre barão de Quaraim reflexionou
resolução que discutimos.

sobre o procedimento do ministerio, por occasião de ser

Si pois o ministerio entende que deve empenhar-se rejeitada a urgencia, que o nobre senador propozera a
em uma discussão larga e esclarecida na camara dos respeito do projecto que reconhece a instituição nos
deputados relativamente a todos os assumptos de que se cadetes na guarda nacional. Saiba portanto a guarda
compõe o projecto da lei do orçamento, ha de permittir nacional do Rio Grande do Sul e de todo o Imperio que, si
tambem que nós tenhamos egual direito discutindo nesta a resolução não passou, foi porque o governo não quiz...
casa todas as questões que se podem prender a um egual

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Tem

assumpto em referencia á resolução de que nos passado tudo quanto elle quer.
occupamos.

O SR. MIRANDA: – ...porque o governo faz passar

Não é só nisto, Sr. presidente, que o governo nesta casa tudo quanto quer, e vangloria-se de ter uma
mostra mysterio ou tactica em seu proceder. V. Ex. havia maioria muito pronunciada para tudo quanto quer aqui e na
de notar, e o senado tambem deverá ter conhecido o modo camara dos Srs. deputados.
com que o ministerio se houve no negocio relativo aos

(O Sr. Ferreira Penna dá um aparte.)

castigos corporaes na guarda nacional. O ministerio

Aqui se tem dito. «A maioria é quem governa, e não

pretendeu ao principio fazer passar na camara dos havemos de consentir que os vermelhos atrapalhem as
deputados a resolução que abolia os castigos corporaes medidas.
na guarda nacional; mas, vendo depois que a opinião lhe

O SR. FERREIRA PENNA: – Quem já ouviu um

era adversa, ou não podendo deixar talvez de ceder á ministro dizer que dispõe da maioria como quer?
pressão de força maior, que o impellia a não adoptar

O SR. MIRANDA: – Não digo os ministros, mas digo

similhante medida, todos virão como elle começou a os seus amigos, o que é o mesmo. O que eu queria dizer é
recuar, e então foi que elle proprio se encarregou de pedir que, si o ministerio quizesse, a medida tinha passado,
a separação desse artigo da lei de fixação de forças de porque os seus amigos dizem que...
terra para ser discutido em projecto independente. Todos

O SR. FERREIRA PENNA: – Si V. Ex. tivesse

nós sabemos que no senado o ministerio não deu um votado pela resolução, ella tinha passado.
passo para que triumphasse essa medida, a que se ligava

O SR. MIRANDA: – Eu não podia votar contra a

ao principio tanta importancia, medida tão reclamada por minha consciencia, e nem me havia compromettido para
toda a campanha no Rio Grande do Sul, a ponto de que alli com a maioria e o paiz.
se preparavam grandes festejos para quando chegasse a
noticia de ter sido definitivamente adoptada a resolução.
Alguns amigos do ministerio, que ainda se achavam
em boa fé, entenderam que com effeito o ministerio queria

O Sr. ministro do imperio estava na casa, sahiu e
não votou, alguem mais sahiu e não votou.
O SR. CANDIDO BORGES: – Apoiado.
O SR. MIRANDA: – Eu quero que fique bem

que essa medida fôsse adoptada; mas todos viram como consignado o facto de que a resolução cahiu por 17 votos
as cousas se passaram, a tal ponto que alguns amigos contra 16, tendo sahido da casa o Sr. ministro
dedicados se mostraram summamente resentidos pelo
procedimento da maioria, porque viram que o ministerio
era o primeiro a abandonar
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do imperio e mais alguns honrados senadores da maioria,

O SR. MIRANDA: – Isso não é comigo, o orador sou

havendo fallado contra ella o Sr. Penna, notavel membro eu agora!
desse lado.

O SR. PRESIDENTE: – E’ com todos os senhores.

O SR. BARÃO DE PINDARE’: – Aqui os Srs.

O SR. MIRANDA: – Eu estou no meu posto, neste

militares entenderam que a medida era contra a disciplina, momento; não acceito a observação, vá a quem toca.
e votaram contra.

O SR. BARÃO DE PINDARÉ: – Bem fez o Sr.

O SR. MIRANDA: – Eu tambem votei contra por visconde de Jequitinhonha que apresentou uma lista dos
entender assim; mas o ministerio, que a tinha apresentado que votaram a favor e dos que votaram contra, fez um
na camara dos deputados, por que não a sustentou no grande serviço.
senado?
O

O SR. MIRANDA: – Ahi está o Sr. barão de Pindaré
SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS fallando do seu logar, e eu não posso continuar.

(Cruzam-se muitos e diversos apartes; silencio.)

ESTRANGEIROS: – Eu declarei o meu voto.
O SR. MIRANDA: – Mas não ha uma só pessoa a

O SR. MIRANDA: – Já acabaram? (O Sr. ministro

quem o Sr. visconde de Maranguape dissesse: «Nós dos negocios estrangeiros levanta-se) Agora que eu vou
responder ao Sr. ex-ministro plenipotenciario do Paraguay

queremos isto, vote comnosco.»

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Bastava que é que o Sr. ministro dos negocios estrangeiros retira-se!
empregassem

a

quarta

parte

dos

esforços

que

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

ESTRANGEIROS: – Eu sabia lá o que o senhor ia dizer?

empregaram na resposta á falla do throno.
O SR. MIRANDA: – Foi uma idéa a que o governo

O SR. MIRANDA: – Eu tinha declarado que ia fallar

ligou muita importancia, idéa com que o governo allucinava sobre este objecto.
toda a campanha do Rio Grande do Sul, garantindo

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

esperanças muito lisongeiras a toda a guarda nacional do ESTRANGEIROS (Retirando-se): – Póde dizer o que
quizer; que me importa com isso? Não faço caso do que

paiz.
O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS diz! Vou-me embora, porque estou doente.

ESTRANGEIROS: – A idéa partiu da opposição.

O SR. MIRANDA (depois de algum silencio): – Sr.
presidente, eu disse ha pouco (e o nobre ministro dos

O SR. MIRANDA: –E’ verdade...

O SR. PRESIDENTE: – Eu não posso consentir que negocios estrangeiros me ouviu), que aproveitaria a
occasião, que me offereceu o nobre visconde de

a discussão continue por essa fórma.

O SR. MIRANDA: – Foi um membro da opposição Albuquerque, para tambem responder ao Sr. Paranhos exque propôz a medida na camara dos deputados, mas os ministro
SR.

MINISTRO

DOS

nas

negociações

que

se

entabolaram com a republica do Paraguay, e que ia fazer

Srs. ministros a acceitaram com enthusiasmo.
O

plenipotenciario

NEGOCIOS minhas reflexões sobre os argumentos que elle empregou

ESTRANGEIROS: – Os que sympathisavam ha muitos na camara dos deputados para mostrar a improcedencia
annos com ella acceitaram.

dos argumentos de que me servi nesta casa em relação ao

O SR. MIRANDA: – Todos os Srs. ministros tractado com o Paraguay.
acceitaram a medida com enthusiasmo, mas depois,

O senado viu que o Sr. ministro dos negocios

arrependidos, tractaram de separar o artigo, allegando estrangeiros ia a retirar-se, e, chamando eu sua attenção
como pretexto que no senado acharia repugnancia; e foi para o que ia dizer, ausentou-se, declarando que eu podia
esta a razão que me levou, na discussão da lei de forças dizer o que quizesse, que S. Ex. não se importava com
de terra, a pedir que a medida fôsse chamada á discussão; isso, que não fazia caso do que eu dissesse.
eu queria que apparecessem esses vaticinados embaraços

Não sei como se possa qualificar o procedimento do

e que o governo se desembaraçasse dessa apertada nobre ministro em relação a um membro desta casa que
situação em que se tinha collocado: com effeito, o governo se encarrega de preencher os seus deveres!
desembaraçou-se e muito bem, isto é, não concorreu para

O SR. CANDIDO BORGES: – Apoiado.

a approvação da medida e deixou-a mui natural e
suavemente cahir.
O

SR.

O SR. MIRANDA: – Si se tivesse levantado algum
nobre membro da maioria para apoiar quanto disse S. Ex.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS na discussão do mesmo assumpto, por pouco que fizesse,

ESTRANGEIROS: – Eu concorri, e o Sr. ministro da por muito menos boas cousas que dissesse, mereceria
justiça.

toda a attenção e toda a consideração da parte de S. Ex.!
O SR. MIRANDA: – Mas o Sr. ministro do imperio e E tanto mais é para notar-se o estranho procedimento do

o Sr. Vergueiro...
O

SR.

nobre ministro dos negocios estrangeiros, quanto S. Ex. é
MINISTRO

DOS

NEGOCIOS naturalmente

benevolo

para

com

todo

o

mundo,

ESTRANGEIROS: – Votei a favor; si os senhores querem naturalmente dotado de maneiras finas e verdadeiramente
interpretar a minha intenção, pódem fazel-o.

diplomaticas! Desconheço portanto o nobre ministro! S. Ex.

O SR. MIRANDA: – Não digo....

não tem direito de dizer que não se importa com as

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

observações que qualquer membro desta casa queira

O SR. MIRANDA: – V. Ex. não quer que eu fazer
responda ao Sr. ministro dos negocios estrangeiros?
O SR. PRESIDENTE: – Não quero dialogo, quero
discussão.

Ninguem

interrompendo o orador.

póde

estar

a

cada

sobre

a

marcha

administrativa

do

governo.

(Apoiados.)
Por este, e por outros muitos factos identicos a

momento este, é que eu e muitos dos meus honrados collegas não
podemos comportar a maneira por que o ministerio
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se dirige, visto como, além de não dar a menor attenção ás attribuem, vejo-me constituido na rigorosa obrigação de as
observações que nos suggerem o nosso patriotismo e os desfazer e com os documentos que tenho presentes.
nossos deveres, o Sr. ministro nos tracta de um modo por

E’ necessario pois que tenham a coragem de me

que não tractaria talvez o menor de seus criados. ouvir, ou então que fujam da discussão, procedendo como

(Apoiados.)

fez ha pouco o Sr. ministro dos negocios estrangeiros.

Pois bem! Tambem me não importo com o que S. Retirem-se da casa, e digam que não se importam com os
Ex. acaba de dizer, nem com o que disser e fizer de ora negocios publicos.
em diante; mas declaro que o seu procedimento é causa

Amanhan pedirei a palavra para responder ao Sr.

para que de hoje em diante eu vote contra tudo que o Paranhos, e para dizer o mais que me convier a respeito
deste orçamento Ton Pouce que se nos quer impor nos

governo quizer, negando-lhe ate pão e agua!

Pois não deverei negar pão e agua a quem me ultimos dias de sessão.
tracta de uma maneira tão descortez, tão incivil e tão

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente
declara adiada a discussão, e dá para ordem do dia da

inconveniente?

Sr. presidente, eu não estou em estado de seguinte sessão a mesma já designada, tanto na 1ª como
continuar a discutir, e demais, não ha casa; ponho termo na 2ª parte.
portanto aqui, e me comprometto a continuar amanhan...

Levanta-se a sessão á 1 hora e 3 quartos da tarde.

O SR. PRESIDENTE: – Isso não posso admittir.
SESSÃO DE 4 DE SETEMBRO.

O SR. MIRANDA: – Tenho direito de continuar
amanhan.

O SR. PRESIDENTE: – Mas hei de contar como PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI
DE LACERDA.

segundo discurso.
O SR. MIRANDA: – Conte V. Ex. como quizer.
Ha entre mim e o governo uma questão muito

Summario. – Rectificação do Sr. Miranda. – Primeira

importante, um debate muito digno da consideração do parte da ordem do dia. – Santa Casa da Misericordia.
senado. Eu sempre entendi que o governo do meu paiz, Discursos dos Srs. Jobim e visconde de Jequitinhonha.
representado

pelo

honrado

e

muito

illustrado

Sr. Votação. – Segunda parte da ordem dia. – Prorogação da

conselheiro Paranhos, tinha descido da posição em que se lei do orçamento vigente. Discursos dos Srs. visconde de
havia collocado ao principio, quando se preparava para Maranguape e Miranda.
obter da Republica do Paraguay um tractado digno da
politica que se havia sustentado até janeiro de 1857.
Desenvolvi

as

A’s dez horas e tres quartos da manhan, o Sr.

argumentações, presidente abre a sessão, estando presentes 31 Srs.

minhas

sustentando-as com todas as peças officiaes que me havia senadores.
fornecido o relatorio do respectivo ministro; ninguem nem o

Lida a acta da anterior, é approvada.

proprio ministro me respondeu satisfatoriamente nesta

Não ha expediente.

casa; o senado é testimunha da maneira com que se

Compareceram no decurso da sessão mais quatro

houve o nobre ministro dos negocios estrangeiros; batido Srs. senadores.
por mim e pelos Srs. visconde de Uruguay e de Abaeté,
todos viram, que o triumpho da discussão, que lhe

RECTIFICAÇÃO.

offerecemos, honrou o lado da minoria. O illustrado Sr.
Paranhos

porém,

condoído

da

derrota

ministerial,

O SR. MIRANDA: – Sr. presidente, eu sei que não

encarregou-se na camara dos deputados de fazer tenho o direito de pedir á illustrada redacção do Correio
observações acêrca do que eu havia dito.

Mercantil a rectificação do incidente que se deu hontem

E’ sobre essas observações que eu desejo chamar nesta casa entre mim e o honrado Sr. ministro dos
a attenção do senado. A questão é importante: basta negocios estrangeiros; mas a imparcialidade com que até

versar sobre um tractado que se allega que não está de hoje a redacção do Correio Mercantil tem dado conta dos
conformidade com os legitimos interesses do Imperio, trabalhos do senado, me garante a esperança de que ella
tractado a respeito do qual se disse que o governo do se reconhecerá constituida na obrigação de me fazer
Brasil não se soube manter na posição nobre e elevada justiça, restabelecendo os factos que hoje expoz ao
em que ao principio pareceu querer sustentar-se.

publico de alguma sorte modificados, e de tal modo que

Questões similhantes são sempre dignas da quem lêr o artigo da redacção do Mercantil provavelmente
attenção do senado! (Apoiados). Não é uma pequena acreditará que excedi os devidos limites de um justo
questão de interesses individuaes ou pessoaes; é uma desforço em relação ao aggravo que recebi da parte do
questão que póde muito influir em nossas relações nobre ministro dos negocios estrangeiros.
diplomaticas com as republicas do sul.

Os nobres senadores que se achavam presentes,

Quizera portanto chamar a attenção do senado quando eu orava, devem recordar-se de que, começando
sobre os pontos que acabo de mencionar. Desejaria estar eu o meu discurso, preveni logo o senado sobre a
em erro, e muito estimaria que se dignassem de me fazer resposta, que tinha de dar ao nobre deputado o Sr.
sentir a verdade, quer o Sr. ministro dos negocios Paranhos, em relação ás observações, com que elle me
estrangeiros, quer o Sr. ex-ministro plenipotenciario. Desde honrára, acerca do que eu havia dito sobre a celebração
que occupo com assumptos que envolvem a dignidade do do ultimo tractado com o Paraguay. O nobre ministro dos
meu paiz, desde que enuncio observações que não são negocios estrangeiros me ouviu dizer isso, e, quando me
respondidas, ou que o são, allegando-se inexactidões que não tivesse ouvido, logo que
se me
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occupei a tribuna, é certo que antes já o sabia, porque o parecer, não faço caso disso. Estou doente, retiro-me.»
nobre senador pela provincia do Amazonas, o Sr. Penna,

Ora, já vê o senado que quem confrontar este dito

ou o nobre senador pela provincia de Minas, o Sr. Dias de do nobre visconde com as reflexões que então fiz, com o
Carvalho, o advertiu de que eu ia tractar dos negocios do desforço que tomei contra a injusta aggressão, de que fôra
Paraguay.

victima, julgará que, si S. Ex. foi pouco benevolo para

O SR. FERREIRA PENNA: – Eu não o adverti, e comigo, eu fui violento de mais para com S. Ex., quando a
recordo-me de que S. Ex. não estava presente quando o verdade é que, cheio de sorpreza, me vi obrigado a repellir
nobre senador disse que ia tractar desses negocios.

com energia as expressões desusadas e até alto ponto

O SR. MIRANDA: – Perdão! O nobre ministro inconvenientes de que S. Ex. se serviu para comigo.
achava-se presente, e, antes de eu subir á tribuna, S. Ex.

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Peço a palavra.

sabia que ia occupar-me dessa materia; e depois, si não

O SR. D. MANUEL: – Peço a palavra tambem.

foi o nobre senador, foi outro que lhe disse que eu ia fallar

O SR. PRESIDENTE: – Senhores, não ha nada em

a esse respeito. E’ para mim indifferente que fôsse o nobre discussão; e aproveito a occasião para declarar que não
senador ou outro qualquer: o facto innegavel é que alguem me parece regular que se façam rectificações sinão a
o preveniu.

respeito da publicação feita pela folha que publica os

Mas o que aconteceu, Sr. presidente? No momento, nossos debates.
em que eu chamava a attenção do nobre ministro dos

O SR. MIRANDA: – Ainda quero dizer alguma

negocios estrangeiros para o que ia dizer em resposta ao cousa, Sr. presidente, sobre isso mesmo, creio que estou
discurso do honrado deputado o Sr. Paranhos, S. Ex. no meu direito.
levantou-se e dirigiu-se para fóra da casa. Então chamei a

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Peço a palavra.

attenção do senado para a maneira inconveniente por que

O SR. MIRANDA: – V. Ex. não proferiu nessa

era tractado por S. Ex., quando lhe pedia que ouvisse o occasião uma só palavra a respeito do incidente, e
que eu ia dizer em resposta ao Sr. Paranhos.

seguramente foi porque não ouviu as expressões que me

Portanto S. Ex., o Sr. ministro dos negocios foram dirigidas pelo Sr. ministro dos negocios estrangeiros.
estrangeiros, levantou-se justamente no momento em que

O SR. PRESIDENTE: – Seguramente. Eu estava

eu chamava a sua attenção para o meu discurso, e nesta aqui examinando uns papeis. Não duvido que o Sr.
parte a redacção do Correio Mercantil, talvez por não ser visconde usasse dessas expressões, visto que o honrado
bem informada pelo agente encarregado de tomar nota membro o affirma; mas eu não ouvi, e creio que não foi no
dos nossos trabalhos, foi inexacta, quando deu a entender recinto.
que S. Ex. se havia já levantado, quando chamei a sua
attenção.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Não foi no
recinto, e fallou em voz baixa.

Diz o Correio Mercantil: (lê.)

O SR. MIRANDA: – O Sr. ministro da fazenda não

«O Sr. visconde de Maranguape, que se tem estava presente.

levantado, vai retirando-se.»

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Ouvi dizer.

E’ este o primeiro facto que rectifico; S. Ex.

O SR. MIRANDA: – Ah! Ouviu dizer! O Sr. ministro

levantou-se, quando chamei a sua attenção; não se havia dos negocios estrangeiros começou a usar dessas
levantado antes, como se assegura ao publico.

expressões ao levantar-se de sua cadeira, e ao descer

Então disse-me S. Ex. algumas palavras, e eu este degráo, e retirando-se continuou a proferil-as. Os Srs.
respondi-lhe que elle devêra estar prevenido de que eu ia senadores que se acharam daquelle lado são testimunhas
tractar de negocios relativos a sua repartição e isto pelas disso. (Apoiados.)
razões já produzidas. Mas o nobre ministro, descendo o

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – O Sr. visconde

degráo do estrado e com modos violentos e ar de Maranguape é um homem muito polido para tractar mal
completamente

colerico,

foi-me

respondendo

nos aos seus collegas.

seguintes termos: «Póde dizer o que quizer, falle como lhe

O SR. MIRANDA: – Isso mesmo disse eu hontem,

parecer, não faço caso do que diz»; e continuou proferindo pois que me admirava de que, sendo S. Ex. tão benevolo
outras expressões, das quaes não me servirei, deixando constantemente para com todos, se excedesse nessa
de aproveitar-me do que me informaram alguns dos meus occasião em relação a mim por um modo tão insolito.
nobres

collegas.

Disseram-me

estes

que

S.

Ex.

Quero assignalar o facto que V. Ex. acaba de

accrescentára: «Bem tolo é quem o ouve.» Mas eu, como comprovar, e é que V. Ex. não ouviu as expressões com
não o ouvi dizer isso, não me quero servir dessas que fui aggredido; porque não quero que se entenda que
expressões; basta que consigne os seguintes factos: que V. Ex. ouviu e se conservou silencioso, dando ganho de
S. Ex. levantou-se, quando lhe pedia que me ouvisse, e, causa ao aggressor, em vez de chamal-o á ordem.
descendo o degráo para retirar-se, disse-me com ar

O SR. PRESIDENTE: – Seguramente.

colerico e apaixonado: «Póde dizer o que quizer, não faço

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – Isso mostra que

caso do que diz.» (Apoiados)
O SR. FERREIRA PENNA: – Mas antes declarou
que retirava-se, porque estava incommodado.

foi um incidente muito particular.
O SR. MIRANDA: – Foi um incidente que me
mortificou, e de que o senado e os que estavam presentes

O SR. MIRANDA: – Tambem a este respeito o foram testimunhas. (Apoiados)

Mercantil foi inexacto, porque nelle se lê as seguintes
palavras: (lê).
«O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE (deixando
o salão e rindo-se): – Diga o que quizer, faça o que lhe
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quasi exclusivamente de casas; a arrecadação destes

O SR. DIAS DE CARVALHO: – V. Ex. não me dá a rendimentos, todos sabem, é muito difficil, e, exigindo
palavra?

grande numero de empregados, dá logar a uma despesa

O SR. PRESIDENTE: – Não ha nada em discussão; excessiva, a qual faz com que esse rendimento, que á
só si o honrado membro quer fazer algum requerimento.

primeira vista parece grande, venha a ser muito menor;

O SR. DIAS DE CARVALHO: – O meu nome foi além disto, dá motivo, por maiores que sejam as cautelas,
citado a respeito do incidente.

a muitas questões e demandas.

O SR. MINISTRO DA FAZENDA: – E’ bom que se

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Isso é

saiba que ha quem conteste o que disse o nobre senador verdade.
pela provincia de Matto Grosso.

O SR. JOBIM: – Accresce, senhores, o grande

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Não vou contestar; inconveniente que em geral resulta ao Estado de
desejo explicar o que ouvi.

possuirem bens de raiz corporações de mão morta, em

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não sei porque o cujo beneficio faz o mesmo Estado grandes sacrificios,
Sr. presidente não ha de conceder a palavra a V. Ex., é como o privar-se das decimas e das sizas. Si a Santa
para explicar.

Casa continuar da maneira por que tem ido até aqui, póde

O SR. FERREIRA PENNA: – Convém saber que o ficar senhora da cidade inteira (apoiados). Houve uma
Sr. visconde de Maranguape começou declarando que se época em que o governo portuguez, vendo o augmento
retirava por muito incommodado.

que ia tendo o numero de predios da Santa Casa de
Misericordia do Rio de Janeiro, determinou (creio que nos

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

fins do seculo passado) que fôsse vendida parte dessas
propriedades, o que effectuou-se até certo ponto; e julgo

SANTA CASA DE MISERlCORDIA.

que a compensação que se lhe deu foi a origem dos
impostos que são hoje arrecadados para ella.
O nobre senador pela Bahia, o Sr. visconde de

Continúa a primeira discussão da proposição da

camara dos deputados, alterando o subsidio dos vinhos Jequitinhonha, já observou na casa o mal que resulta de
arrecadados na alfandega em beneficio do hospital geral possuirem as corporações de mão morta grande numero
da Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro.

de predios: S. Ex. disse que elles produzem um atrazo

O SR. JOBIM: – Sinto ter de tomar tempo ao consideravel na cidade, e impedem o seu embellezamento.
senado fallando sobre esta resolução; si o faço, é porque a Grande parte das nossas ruas estão occupadas por casas
considero de grande importancia; e porque a ella ligam-se de Misericordia e de outras irmandades; estas casas
questões muito graves, em que tocarei de passagem, conservam-se em um estado estacionario; e si a
procurando ser o mais breve possivel.

Misericordia quer concertal-as, ou as ha de entregar aos

Sr. presidente, quando se tracta de instituições da moradores que quasi sempre hão de exagerar a despesa,
ordem da Santa Casa de Misericordia, ha regras de que ou ha de ella mesma encarregar-se de fazer os concertos,
não se deve prescindir, e que costumam ser seguidas por e neste caso temos maior complicação no serviço da
quasi toda a parte onde ha eguaes instituições; destas administração, e demais grande atrazo ou prejuizo nas
regras lembrarei duas principaes: a primeira é que a rendas

do

estabelecimento,

porque,

si

uma

casa

administração destes estabelecimentos seja, no que diz construida como deve ser no Rio de Janeiro poucas vezes
respeito a arrecadação, a mais simples possivel, para que dá mais de 6 por cento, descontando-se de mais a mais as
os homens piedosos ou philanthropos que se encarregam despesas do concerto, vem a absorver um capital, que
da sua direcção possam empregar a maior parte do tempo daria muito mais em outro emprego.
no zelo e interesse que devem ter pelos enfermos, que é o

E’ verdade que as casas, ou antes os terrenos em

fim principal de taes instituições, e não na arrecadação dos que estão, têm a vantagem de ir sempre em augmento de
seus rendimentos.

valor; attenda-se ao que acontece na época actual em

A outra regra é que os meios donde estas casas relação á época em que o rei aqui chegou. A importancia
tiram a sua subsistencia sejam de natureza tal que, longe do aluguel de uma casa actualmente é o que ella valia
de se diminuirem, vão sempre em augmento, na mesma antigamente; uma casa que hoje dá seis contos de réis de
proporção em que se augmentam as suas necessidades.

aluguel por anno, naquelle tempo não valia mais de seis

Ora, creio que a respeito da Santa Casa de contos; este accrescimo me parece mais devido ao terreno
Misericordia do Rio de Janeiro não se verifica nenhuma do que á casa, e o que a este respeito eu quizéra era que,
destas duas condições.
A

sua

administração

quando a Misericordia as vendesse, ficasse sempre com o
é

tão

complicada,

tão senhorio directo do terreno em que ellas se acham

extremamente trabalhosa, tantos são os incommodos por edificadas, não obstante a pretenção da camara municipal,
que têm de passar as pessoas que se acham á testa della que se diz senhora da maior parte dos terrenos da cidade
que, para poderem supportal-os, é preciso que sejam do Rio de Janeiro!
levadas por um zelo excessivo e por muito amor á

Esta pretenção entendo que deve ser coarctada,

humanidade, como tem acontecido de um modo admiravel porque, ou esse direito que ella diz ter já cahiu em
quasi constantemente, mas que ninguem póde prometter commisso a respeito de muitos terrenos, ou elle nunca foi
que será sempre assim.

perfeito, nem me parece que a camara municipal o possa

A causa principal da complicação da administração provar peremptoriamente.
da Santa Casa é que os seus rendimentos provêm

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ uma
questão importantissima, de que se devêra ter tractado no
parlamento.
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O SR. JOBIM: – Entendo finalmente que a camara os

meios

necessarios

para

a

sustentação

destes

municipal não tem direito de arrogar a si os ferros e estabelecimentos?
laudemios de quasi todos os terrenos da cidade do Rio de

Devemos porém estabelecer novos impostos para

Janeiro; o caso é que até hoje ella não tem provado esse manutenção da Santa Casa? Entendo que não ha
direito de um modo incontestavel. Acabada esta questão, a necessidade disso; com os que temos, sendo aproveitados
Misericordia póde ficar com o senhorio directo dos terrenos convenientemente,

podemos

soccorrer

aquelle

da maior parte dos seus predios actuaes, e tirar desses estabelecimento actualmente.
terrenos fôro e laudemio, que serão um rendimento
perpetuo, e que necessariamente ha de ir em augmento.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Essa é
que é a verdade.

Senhores, é necessario pôr-se termo em tempo a

O SR. JOBIM: – Não sei que motivo haja para que a

este crescimento eximio do numero de propriedades das decima das propriedades do Rio de Janeiro faça parte da
corporações de mão morta. Isto tem sido um flagello muito renda geral. Quando em todas as provincias esse imposto
antigo da monarchia portugueza.
O

SR.

VISCONDE

DE

faz parte da renda provincial, não sei por que razão o Rio
JEQUITINHONHA:

– de Janeiro ha de soffrer tamanho desfalque nas rendas

Apoiado.

que são necessarias para as necessidades de uma capital

O SR. JOBIM: – Sabe-se o que aconteceu no já tão populosa, e sempre crescente. Não sei que máo
tempo delrei D. João IV, quando esse rei se achava a fado é o seu, e creio que é com justa razão que o seu
braços com a guerra da independencia de Portugal no municipio é considerado por muitos como um municipio
seculo XVII. O reino era então possuido em mais da terça orphão.
parte pelas corporações de mão morta, o que trazia

O SR. CANDIDO BORGES: – Apoiado.

grandes embaraços ás rendas do Estado; que teve de

O SR. JOBIM: – Parece-me justo que a metade do

luctar com uma guerra de mais de 20 annos; então rendimento da decima fôsse applicada ás necessidades do
determinou o rei que essas corporações fossem obrigadas, municipio e a outra metade para soccorros publicos, como
em

cumprimento

de

uma

lei,

a

vender

as

suas os que presta a Santa Casa de Misericordia.

propriedades, e o resultado desta ordem foi ser o rei

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Assim não se

excommungado pelo internuncio do papa, o celebre consideras e despesa geral a que se faz com outras
Ravixa, que immediatamente foi obrigado a sahir de Lisboa cousas como canaes, cáes, etc.
com caixas

destemperadas, ao que seguiu-se um

O SR. JOBIM: – Os 600:000$ que a decima do Rio

offerecimento do arcebispo de Lisboa, provavelmente de de Janeiro produz seriam sufficientes para o que acabo de
combinação

com

o

internuncio,

para

levantar

a dizer.

excommunhão, comtanto que fôsse suspensa aquella

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Só o cáes...

ordem, com o que teve o rei do condescender.

O SR. JOBIM: – E’ um beneficio para a alfandega.

Passados tempos, com D. Pedro II os mesmos

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – A’s provincias não

embaraços, e as mesmas difficuldades deram origem á se faz beneficio nenhum, e ainda se lhes quer tirar a
mesma ordem para cumprir-se a lei, que extinguia a decima...
propriedade de bens de raiz das corporações de mãomorta.

Nesta

occasião

recorreram

todas

O SR. JOBIM: – Passando a outra parte, direi que

essas estou persuadido de que os fundos que a Santa Casa

corporações á astucia dos jesuitas a quem deram possue em apolices, cujo numero excede talvez a
procuração, e estes tiveram a habilidade de fazer esquecer seiscentos, não dão o proveito que ella podia tirar, si esse
a lei; e ainda hoje estariam essas corporações senhoras dinheiro estivesse applicado de outra maneira. Segundo a
de meio reino, si não fôsse extincta ha pouco tempo a resolução, a Santa Casa quer vender apenas as apolices
maior parte dellas, no que muito ganhou o Estado, e necessarias para pagar a parte mais onerosa da sua
ganharia

mesmo

quando

fôssem

dadas

ao

povo divida; e eu achava que era melhor que fôsse auctorisada

gratuitamente. Continuando a estar reduzido a casas o a pagar com ellas toda a sua divida, porque as apolices

principal patrimonio da Santa Casa de Misericordia, não só não lhe dão o interesse que podia resultar de outra
não póde tirar dellas um grande interesse apezar de seu applicação desse dinheiro, que de mais a mais vai sempre
augmento de valor, mas tambem accresce ser um mal em diminuição de valor.
para a cidade, porque em geral as corporações de mão-

Nós sabemos que, qualquer que seja a causa, ou

morta não são capazes de tirar de seus predios o mesmo porque a moeda se deprecia, ou porque realmente as
proveito e partido para si e para o Estado que são capazes cousas necessarias á vida encarecem sempre, um conto
de tirar os particulares; e por isso é conveniente que a de réis, com que se compravam ha dez annos muitos
Misericordia quanto antes se vá desfazendo das muitas objectos necessarios á vida, não chega hoje para comprarpropriedades que tem, ao menos daquellas que se acham se metade desses mesmos objectos. Portanto, temos
em ruinas, com o que pagaria a sua divida, dando-se-lhe como certo que, ou essas cousas encarecem, ou o
outros recursos.

dinheiro diminue de valor, ou, para melhor dizer, creio que

Mas dir-se-ha que este é um meio attractivo para dão-se ambas as cousas; portanto as apolices, que são
novos donativos e legados; mas, senhores, não vejo dinheiro, valem hoje metade talvez do que valiam ha dez
grande vantagem nesses donativos lesivos ao Estado, annos. Este facto não é d’agora, é muito antigo: todos
nenhum estabelecimento como este deve viver de taes sabem que houve tempo em que, para fortificar-se a
donativos; a Santa Casa de Misericordia, como uma casa cidade do Porto, o governo portuguez mandou de Lisboa
de soccorro publico indispensavel, tem todo o direito a ser 32$

acompanhados

de

uma

grande

escolta

para

subvencionada pelo governo. A constituição assim o exige segurança de tamanha somma, entretanto hoje 32$ são
mesmo, quando garante os soccorros publicos do mesmo nada.
modo por que garante a instrucção publica; e como
garantir os soccorros publicos sinão tirando-se dos
impostos
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Eu entendo pois, Sr. presidente, que a Santa Casa dias em beneficio de quantos logarejos ha no Imperio, de
ganharia com de fazer-se das suas propriedades e até das quantas irmandades e hospitaes ha nas provincias, que
suas apolices, dando-lhe o Estado os soccorros de que aqui vem arrancar o ultimo vintem do povo e reduzil-o á
ella

precisasse,

porque

tem

este

dever;

então

a ultima miseria! E aqui mesmo a Santa Casa da

administração deste estabelecimento ficaria simplicissima, Misericordia, pelo excessivo crescimento de doentes que
e os seus administradores poderiam empregar maior parte tem por causa das loterias, ha de ser obrigada a
de seu tempo no serviço interno, e nas construcções que empenhar-se!
são ainda necessarias e em que daqui a pouco fallarei.

Isto não tem senso commum, senhores, é tempo de

Passarei a outras considerações. O nobre senador acabarmos com esta desgraça.
pelo Ceará, digno provedor da Santa Casa, disse que o
numero

dos

doentes

daquelle

estabelecimento

Outra causa, ainda que menor talvez, de augmento

tem dos doentes é a falta de policia que ha no Rio de Janeiro

augmentado. Sem duvida ha 8 ou 9 annos para cá o relativamente á essas desgraçadas mulheres mundanas.
numero dos doentes do hospital da Misericordia tem mais O que resulta dessa falta de policia? A syphilis tem-se
que duplicado. Nunca vi os doentes passarem alli de 500, propagado muito no Rio de Janeiro; tem envenenado o
e nestes ultimos tempos têm chegado a mais de 1,000. sangue de quasi toda a nossa população; e uma das
Sinto porém que o nobre senador não quizesse entrar na consequencias muito frequentes deste envenenamento é
apreciação das causas deste augmento.

sem duvida alguma, sinão nos pais, ao menos nos filhos, o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ desenvolvimento de tuberculos pulmonares, que vemos
importantissima.

crescer nesta cidade em uma proporção espantosa. Na

O SR. JOBIM: – Esse augmento de doentes não Santa Casa de Misericordia pelo menos a terça parte dos
está de maneira alguma em proporção com o crescimento doentes

morrem

de

tuberculos

pulmonares;

estes

da população; e creio poder attribuil-o, sem medo de errar, tuberculos têm muitas vezes por causa principal o vicio
a tres causas principaes.

syphilitico; e d’onde provém este mal? Principalmente de

A primeira são as loterias. O excesso das loterias entender-se que não deve haver inspecção alguma sobre
augmenta necessariamente a miseria publica. O povo, essas mulheres, que em outros paizes a policia não perde
continuamente excitado a comprar bilhetes de loteria, de

vista,

obrigando-as

a

tractarem-se

quando

é

perde todo o amor da economia, torna-se jogador, e necessario.
quanto vintem adquire é pouco para empregar em loterias.

Outra causa do crescimento dos doentes, na Santa

E que beneficio lhe fazem ellas? De milhares e Casa, é a emigração um pouco mais forte que tem havido
milhares de individuos apenas um ou outro aproveita; nestes ultimos tempos, principalmente de Portuguezes, em
todos os mais perdem, e ficam cada dia mais desgraçados; geral moços, e que, não tendo no Rio de Janeiro outro
esta relação necessaria entre a miseria publica e as recurso,

logo

loterias não é um achado ou invenção minha, é facto ligeiramente,

que

se

recorrem

acham
á

Santa

enfermos,
Casa,

mesmo

onde

se

reconhecido hoje por todas as nações civilisadas, que têm restabelecem facilmente, o que não acontece fóra de lá.
condemnado e repellido este flagello como uma peste EIIes sabem que alli encontram bom agasalho e bom
detestavel. O que ellas se esmeram em fazer é augmentar tractamento, com muito carinho e muita caridade.
o numero das caixas economicas e dos monte-pios, não só

A emigração tem augmentado muito mais, por

para que o povo se acostume a economisar as sobras do consequencia tem tambem augmentado o numero de
seu salario, mas tambem para que não seja victima de doentes dessa classe, principalmente portuguezes.
usurarios, recorrendo nas suas necessidades a estes

Examine-se, e ver-se-ha que pelo menos a terça

estabelecimentos que os podem soccorrer mediante um parte dos doentes da Santa Casa são Portuguezes
interesse modico.

emigrados recentemente. E esta circumstancia faz-me

Mas, avista do engodo das loterias, o povo habitua- lembrar que o nobre marquez provedor da Santa Casa não
se a comprar bilhetes com todo o dinheiro que lhe poderia attribuiu bem, dizendo que era devida á mudança dos

servir para tractar-se nas suas molestias, e como são doentes do hospital velho para o hospital novo a differença
desgraçados, e nada poderam poupar, o que acontece é que ha hoje para menos na sua mortalidade. Creio que a
que,

quando

alguem

é

accommettido

da

menor posição e as circumstancias ambientes do antigo hospital

enfermidade, lá vai servir de peso á Santa Casa, porque da Santa Casa não eram tão nocivas que podessem
não tem vintem, as loterias até o fizeram ficar empenhado! explicar essa differença de mortalidade. Si havia alguma
E’ assim que o numero dos doentes brasileiros daquelle cousa anti-hygienica naquella casa, tambem creio que
hospital vai sempre em grande augmento.

posso dizer que no novo hospital ha cousas que não são

Como é pois que se quer remediar o deficit da muito vantajosas aos doentes.
Santa Casa, que provém em grande parte do augmento do

Ao menos posso dizer que no antigo hospital as

numero de doentes, favorecendo-se a causa do mesmo constipações, os retrocessos, os ataques apopleticos dos
mal, isto é, creando-se em seu beneficio mais loterias? doentes não eram tão frequentes como no novo hospital,
Acabemos com este flagello á imitação dos povos por ser este excessivamente arejado, pela sua construcção
civilisados, aproveitemo-nos da sua experiencia; pela e pelo logar em que está, e porque as irmans de caridade
minha parte tenho aqui protestado em outras occasiões entendem que é um bem ter quasi sempre as janellas de
não dar o meu voto a loterias, quaIquer que seja o fim para todo abertas, donde resultam seus inconvenientes; ellas
que ellas se peçam; e é bem deploravel que este flagello, querem tudo aberto, e os medicos tudo fechado (risadas) á
este sacrificio, que pesa quasi exclusivamente sobre a excepção dos postigos superiores que bastam para arejar
parte mais infeliz do povo do Rio de Janeiro, seja aqui as salas, porque do contrario resulta que muitos doentes
exigido todos os

succumbem

em

consequencia

de

recahidas,

de

retrocessos da transpiração que occasionam as apoplexias
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sorosas tão frequentes entre nós, e a que o povo dá o a grande differença que se nota hoje na mortalidade.
nome de estupores.

Resta-me dizer ainda alguma cousa a respeito das

Direi tambem que a collocação daquelle hospital, a irmans de caridade. Quando se tracta deste objecto, tenho
varios respeitos, não é a melhor...

sempre em vistas um problema que quizera se tivesse

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – De realizado primeiramente. Emquanto importa a despesa que
certo que não foi a mais feliz.
O SR. JOBIM: – Não é alli que reside a maior parte

tem feito a Santa Casa com as irmans de caridade?
Talvez que não ande em menos de 80:000$, desde

da pobreza do Rio de Janeiro; esta reside para este lado, que ellas começaram a vir para o Brasil. De 60:000$ para
onde está a maior parte dos cortiços; alli reside gente mais cima certamente que é; mas creio que anda em 80:000$;
ou menos abastada, empregados e gente do commercio.

porque ellas querem, além do tractamento conveniente,

Além disto não convém estabelecer-se um hospital que se lhes pague passagem de vinda e volta, visto que
á beira-mar; elle podia estar alli muito bem quando se entendem dever estar sempre com o pé no estribo para
fundou a cidade que alli principiou. O mar encerra voltarem quando lhes convier; julgo mesmo que a Santa
certamente um ar muito puro, mas é lá fóra e não nas Casa é obrigada a depositar na Europa os fundos
praias, onde vêm ter e fermentar todas as materias que se necessarios para este fim. Além disso ellas não podem ser
lançam nelle e onde a viração é mais forte, de maneira que tractadas sinão de um modo grave, o que não acontecia
qualquer janella que se abra póde causar a morte de com as enfermeiras que tinhamos em outro tempo.
algum enfermo, como já tem acontecido mais de uma vez.

Estou certo, senhores, e posso affirmar que o

Pelo menos era indispensavel fundar-se um outro serviço é muito mais bem feito, com muito zelo e muita
hospital em logar para onde podesse recorrer a pobreza caridade; a resignação e paciencia com que ellas soffrem
mais promptamente.

os enfermos, não póde deixar de commover a quem serve

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E onde com ellas; eu adopto em toda a sua plenitude as
houvesse ar vegetal, que é mais salubre.

espressões de Voltaire á respeito destas respeitaveis

O SR. JOBIM: – E’ indispensavel que se estabeleça irmans. Mas...
outro hospital na cidade nova, que é onde mora a maior

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – São

parte da nossa pobreza, os nossos operarios. Londres tem creaturas humanas.
30 e tantos hospitaes subvencionados pelo Estado. Paris

O SR. JOBIM: – Mas o que eu quizera saber é si,

tem 16 ou 18, Vianna tem 8 ou 10, e o Rio de Janeiro, em logar de termos as infelizes enfermeiras que iam servir
cidade já tão populosa, ha de contentar-se sómente com na Misericordia por 12$ ou 16$ mensaes para trabalharem
um? E’ necessario que se possa acudir á pobreza por toda noite e dia, comerem mal e dormirem por baixo das
a parte onde ella mais abunda.

escadas, empregassemos a metade do dinheiro que se

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tambem temos os tem gasto com as irmans de caridade para obter pessoas
hospitaes das ordens terceiras.

de melhor condição de que essas, que se sujeitavam a

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Todos servir mediante tão modica retribuição e tão máo
elles mal collocados.

tractamento, não poderiamos obter um serviço que ao

O SR. JOBIM: – Senhores, a causa da menor menos se approximasse do serviço que prestam hoje as
mortalidade hoje não provém, como acabo de dizer, da irmans de caridade? Creio que este problema póde ser
mudança do hospital. Essa mudança foi certamente resolvido facilmente, e tanto mais, Sr. presidente, quanto
vantajosa a respeito do asseio e da decencia; mas não é estou convencido de que ha de custar muito a pegar entre
cousa que explique a differença de mortalidade. A causa nós a instituição das irmans de caridade. Algumas filhas do
principal é que o numero de escravos que tinhamos tem paiz têm-se sujeitado áquella posição, mas são muito
consideravelmente diminuido, e eram os escravos que raras, e creio que nunca serão sufficientes para o serviço
augmentavam o numero de mortos da Santa Casa; porque da Santa Casa.
todos sabem que a maior parte dos senhores, quando

Sendo assim, a instituição ha de ser um peso

tinham

escravos

moribundos

os

mandavam

morrer continuo para aquelle estabelecimento; e eu não sei si este

naquelle estabelecimento, não tanto por caridade, mas poderá continuar a fazer tão grande despesa, ou será
porque não queriam passar pelo desgosto de os vêr morrer obrigado a largar o peso.
em casa, e porque a despesa era menor. Actualmente não
acontece

assim;

os

escravos

têm

Sabemos que no seu paiz os estrangeiros sujeitam-

diminuido se a tudo; no seu paiz os Francezes e os Inglezes

consideravelmente; talvez já não exista a quarta parte dos sujeitam-se a ser criados para em tudo servir; sujeitam-se
que existiam ha 8 ou 10 annos. Eis aqui uma circumstancia com a maior humildade a fazer todos os serviços, por
que explica naturalmente a differença.

baixos que sejam; mas entre nós um Francez ou um Inglez

Outra circumstancia é que hoje acode para o não se sujeita facilmente a tudo aquillo a que se sujeita no
hospital maior numero de molestias agudas do que em seu paiz.
outro tempo, por isso que vão esses emigrados de que ha

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – E’ isso

pouco fallei, e dos quaes morre apenas um ou outro, e devido á escravidão civil.
assim vai-se approximando aquella casa dos hospitaes

O SR. JOBIM: – Seja o que fôr, o certo é que

militares, que quasi não recebem sinão doentes de tambem as irmans de caridade penso que não se sujeitam
molestias agudas e facilmente curaveis, por isso a sua a tudo a que se sujeitam em França; talvez tivesse sido
mortalidade é sempre muito menor.

melhor mandar algumas recolhidas á França iniciar-se

Assim pois, Sr. presidente, creio ter mostrado que o naquella instituição, e estas irmans de caridade talvez não
nobre provedor da Santa Casa não teve razão quando fossem tão onerosas á
attribuiu particularmente á mudança do hospital
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Santa Casa, porque é natural que se sujeitassem a Ceará, e depois direi ao senado a minha opinião
comer du cataplasme de manioc e outras comidas relativamente ao projecto.

O nobre senador considerou o meu discurso

usadas entre nós.

O SR VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – O baseado unicamente sobre dois pontos: primeiro, que

tempo

e

a

favoravelmente.

experiencia

hão

de

resolver os socorros pedidos não têm completo fundamento;
segundo, que os meios lembrados podem não ser os

O SR. JOBIM: – Senhores, não quero tomar mais capazes de produzir o beneficio de que se

mais tempo ao senado...

tracta. Eu peço a attenção do senado para poder

Não tem tomado, não.

e declaro ao nobre senador que sem duvida, por falta

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – justificar aquillo que disse no meu primeiro discurso,

O SR. JOBIM: – Terminarei dizendo que de clareza da minha parte, é que não fui bem

tenho muita repugnancia de votar por esta resolução; comprehendido por S. Ex.
mas emfim a Misericordia precisa de socorro e

Eu li com attenção o lucido parecer dado na

socorro prompto, a corrente está inclinada desta camara dos Srs. deputados. Neste parecer vêm

maneira; que remedio tenho eu sinão ajudar a sua consignadas todas as despesas anteriores e actuaes
administração, já que pelo habito em que estamos daquelle pio estabelecimento, e da comparação dellas
outro caminho não seria possivel seguir-se? Votarei se deduz esse alcance em que se acha a casa de
pela resolução, declarando que desejaria que esta caridade. Mas não foi este, Sr. presidente, o intuito

com que eu offereci minhas duvidas; não duvidei de

medida fosse temporaria.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – modo algum que o estabelecimento se achasse

Sr. presidente, é com a maior repugnancia que vou empenhado, que a sua despesa anterior tivesse sido
occupar alguns momentos da attenção do senado na muito menor do que a que se faz actualmente, que o

discussão actual. O nobre senador pela provincia do numero dos doentes anteriormente fôsse muito
Ceará tractou-me hontem com tanta benevolencia, menor do que o numero dos doentes hoje; não podia

teve tanta consideração comigo, que não posso duvidar destes factos, porque são factos provados
corresponder a essa benignidade e benevolencia com documentos; e, quando estes documentos não
sinão

tomando

em

consideração

algumas

das existissem, bastava para mim a honrada palavra e a

proposições proferidas e sustentadas pelo nobre allegação do nobre senador pelo Ceará provedor da
senador,

actual

provedor

da

Santa

Casa

de Santa Casa de Misericordia. Foi portanto mui diverso

Misericordia. Não me conformando com algumas das o meu pensamento; eu o que quiz dizer foi que as

proposições do nobre senador, resolvi tomar a despesas, bem que augmentadas, não estavam assaz

justificadas, isto é, não se tinha ainda provado que

palavra hoje para dizer ainda alguma cousa.

Sr. presidente, a primeira vez que fallei, não com effeito não se podia com economia diminuir

offereci ao senado sinão duvidas relativamente á essas despesas; foi portanto mais sobre a moralidade

resolução. O nobre senador teve a bondade de das despesas, do que sobre a sua quantidade que
resolver algumas, mas deixando de parte uma que falle. Era portanto necessario que o nobre senador

era indispensavel. Creio que o senado tambem deve mostrasse ao senado que na realidade todas as
concordar em que o nobre senador pela provincia do economias

tinham

sido

feitas,

que

tinha

sido

Espirito Santo, com aquella benignidade que o adoptado tudo quanto é humanamente possivel para
caracterisa, tomou hoje em consideração o objecto e diminuir a despesa sem sacrificar o serviço.
resolveu muitas das duvidas em que eu laborava,

O nobre senador disse, é verdade, (e o senado

explicou sem duvida alguma muitas das objecções comprehende bem a força deste argumento) que
que podiam fazer peso na opinião do senado, e aquelle estabelecimento estava mudado por tal fórma

offereceu outras que tambem não pódem deixar de que tinha uma administração a mais minuciosa, a
ser consideradas ponderosas, bem que o nobre mais zelosa no exame da contabilidade. Muito longe
senador declarasse que afinal votava pela resolução.

de desconhecer este facto, tenho certeza da maneira

Esta conclusão tirada pelo nobre senador pelo por que se examinam as contas; do que porém não

Espirito Santo faz ver bem quanto o senado se tenho certeza é da necessidade com que muitas das
compenetra

da

necessidade

de

auxiliar

um despesas, e talvez as maiores, se fazem, e da

estabelecimento pio de tanta magnitude. Não serei desnecessidade de algumas: eu me explico melhor.

eu, Sr. presidente, que virei ao senado negar os

Não duvido que todas as verbas da despesa

recursos indispensaveis á manutenção do progresso sejam verdadeiras e exactas, isto é, que ellas se
daquella casa de caridade; tudo quanto tenho dito é tivessem feito; mas o que duvido é que devessem ser
apenas

para

fazer

ver

a

necessidade

que feitas e que o fossem com o espirito mais economico,

em

estavamos de discutir mais longamente este objecto, que é indispensavel em um estabelecimento tão vasto
esmerilhar

mais

as

causas

que

produzem

a e dispendioso; essa é que é a minha duvida.

necessidade de darmos novos socorros áquelle pio
estabelecimento.

Demais, senhores, não é necessario que eu

lembre ao senado que em taes casas sempre a

Infelizmente esta resolução veiu em uma despesa é feita com pouca economia; a falta de

quadra em que o senado deve limitar-se a mui economia é uma despesa com que se deve contar,
poucas observações. Para outro objecto eu estou mas por isso mesmo é que a vigilancia deve ser
persuadido que esta circumstancia podia ser fatal, extrema. Não

espere

o

senado que

eu

venha

fazendo com que o senado o rejeitasse; mas, em apresentar factos com que prove isto que estou
relação

ao

projecto

de

que

se

tracta,

estou asseverado; não, não é possivel que o senador do

profundamente convencido de que tal circumstancia imperio se apresente no senado exibindo factos que

não terá este effeito, mas terá outro não menos justifiquem uma proposição desta ordem; basta
perigoso e digno da attenção do senado.
Sr.

presidente,

consideração
senador pelo

as

começarei

observações

por

feitas

sómente que o senado saiba que eu não produziria

tomar
pelo

em esta duvida si acaso não tivesse razões sufficientes

nobre para justifical-a, e é facil aos nobres senadores,
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querendo, virem ao conhecimento daquillo sobre que
tenho duvida.

Os medicos disseram o que não diz o nobre

senador: ouvimos hoje o parecer de um dos mais

Póde contar o senado que deste exame ha de distinctos professores da côrte, pelas suas luzes, pela

resultar o conhecimento do que eu acabo de dizer, já sua longa practica, e, em uma unica palavra, pela sua
pelo que diz respeito á botica, já pelo que diz clinica, dizer o contrario.
respeito aos outros artigos da despesa daquelle pio

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – E pelos

não serei demasiadamente prolixo si pretender que o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

estabelecimento. Por isso, Sr. presidente, creio que seus bons e longos serviços na Santa Casa.

nobre senador pelo Ceará me preste attenção a este Sim, senhor, e pelos seus bons e longos serviços
respeito, não exigindo de mim nada mais porque prestados na Santa Casa.
(O Sr. marquez de Abrantes dá um aparte).
nada mais eu digo.
Sr. presidente, tambem nesta occasião devo

O SR. JOBIM: – O mesmo que eu disse hoje,

dizer ao senado que, depois que entraram para alli as disse muitas vezes ao Sr. José Clemente.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –
irmans de caridade, alguma economia se tem feito
O
que
é facto é que não é preciso ser medico nem ter
pelo que diz respeito ás despesas de cozinha, mas
não se tem feito ainda tudo quanto é preciso fazer; é conhecimentos clinicos da profissão para se conhecer
mister entrar com olhos mais vigilantes e attentos que aquelle local não é bom para o estabelecimento

de uma casa de caridade, e que o ar vegetal seria uma

nesse labyrintho domestico.

Estas palavras não podem de fórma alguma das primeiras condições que se devêra procurar,
servir de censura áquellas caridosas senhoras, porque entretanto que aquella casa está exposta a um ar
ellas não podem tambem em tão pouco tempo inteiramente salitroso. Este grande defeito não sei
tendo quando se poderá remediar, porque as despesas
conhecimento da lingua, não tendo conhecimento feitas com o estabelecimento foram enormes. Seria
necessario,
o
que?
Adoptar
aquelle
practico do paiz, necessariamente se devem achar talvez
arrastadas a muitas cousas que ellas não practicariam estabelecimento para outro fim? qual? edificar outro?
reformar

tudo,

e

mais

ainda,

não

nem consentiriam no seu paiz, por ellas conhecido, e com que? Não ha remedio sinão sujeitar-se o paiz a
cuja lingua fallam. Assim, Sr. presidente, creio que esta condição.
agora me fiz bem comprehender relativamente ao

O SR. JOBIM: – Eu não condemno o hospital

Hoje o nobre senador pela provincia do Espirito

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

que eu quiz dizer, quando me referi a não justificação actual, o que digo é que é necessario estabelecer
outro; lamento que este seja o unico.
das despesas.

Santo descortinou no seu excellente discurso muitos Eu vi bem que o nobre senador não tinha
dos segredos da administração; sem querer censurar, condemnado o estabelecimento actual, mas tambem
com aquella habilidade que o caracterisa, disse vi e ouvi que V. Ex. tinha notado que o logar não era
muito, mas desejando que todos bem o percebessem o melhor para uma casa de caridade, e até V. Ex.

e penetrassem bem o objecto. Lastimei que o nobre declarou mais que nunca viu em paiz algum uma casa
senador no seu excellente discurso não offerecesse de caridade estabelecida em logar similhante áquelle:
os remedios para os males que indicou, á excepção logo condemnou sem duvida o logar, mas por esta
razão economica, porque tem a necessidade absoluta
de um, que foi acabar com as loterias.
Eu esposo completamente a opinião do nobre de deixar continuar a casa de caridade ali, havemos
senador. Outro remedio offerecido pelo nobre de deixar de declarar o que mais convem?
senador, mas não claramente, tambem o esposo, e já

Sr. presidente, depois de eu ter feito estas

nelle havia fallado, isto é, a divisão da Casa de observações, e não querendo demorar a passagem do
Misericordia, a desconcentração da caridade da côrte projecto para a 2ª discussão, onde poderá então ter
do Rio de Janeiro; sem duvida alguma o logar offerecer-se algumas emendas, ou emfim
estabelecimento ganharia em economia, diminuiria as tractar-se mais extensamente dos artigos do mesmo
suas despesas, a caridade publica seria melhor projecto, passarei a tomar em consideração o

satisfeita, e a salubridade do paiz tambem ganharia. segundo ponto do discurso do nobre senador: «Que
os meios lembrados podem não ser os mais capazes
(Apoiados.)
Eu não sei como se póde sustentar ainda hoje de produzirem o beneficio de que se tracta.»

Senhores, ouvi com a maior attenção (e isso era

só uma casa de misericordia para uma povoação de

14 leguas, como é o municipio neutro, para uma do meu dever) o que disse o nobre senador pelo
população tão vasta como a da côrte do Rio de Ceará
Janeiro?

Assim

como

não

posso

relativamente

ás

proposições

por

mim

tambem proferidas. Primeiro, que seria talvez necessario

comprehender como ainda hoje a municipalidade da examinar si conviria á Santa Casa da Misericordia
côrte do Rio de Janeiro é uma só. Não sei como só vender alguns predios e pagar suas dividas com o

uma municipalidade dentro do municipio neutro se producto dessa venda; si conviria em segundo logar
poderá bem preencher o principio constitucional, vender todos os seus predios e comprar apolices; si
conviria (parece que tambem lembrei isto ao senado),

quando estabeleceu as camaras municipaes.

Foi um erro, Sr. presidente, que notei quando em

começaram

aquellas

obras.

O

digno

vez

da

medida

proposta

na

resolução,

provedor estabelecer-se uma subvenção pelo thesouro publico

daquelle pio estabelecimento, inspirado por assim para auxiliar a Casa da Misericordia.
dizer por Deus, emprehendeu-as com o intuito de

Quanto á primeira proposição, disse o nobre

fazer bem á humanidade; mas, permitta-me a sua senador: «O estabelecimento já tem vendido alguns
memoria, para mim muito respeitavel, que eu diga predios, não póde vender mais, porque a este
que não devêra a casa de caridade ser, nem edificada expediente

alli, nem edificada de fórma que absorvesse tanto as actualmente
rendas do estabelecimento, e não désse logar a que

outras casas fossem estabelecidas em differentes
pontos do municipio neutro.

(O Sr. marquez de Abrantes da um aparte).

ligam-se

algumas

questões

que

Sessão de 4 de Setembro

323

se agitam na França, e de cujo resultado nós ainda o meio mais proprio para augmentar a renda da Santa
não temos conhecimento; isto é, si as corporações de Casa da Misericordia.

Agora tomemos em consideração o valor das

mão morta obram mais conforme a seus interesses

possuindo só apolices, ou se devem possuir bens de apolices. Eu concebo que as apolices possam diminuir
raiz.» O nobre senador disse que os bens de raiz de valor, mas para quem? para quem negocia com
tinham a vantagem de augmentar de preço, e que os ellas. Para mim, si as tiver e tiver necessidade de

vendel-as em occasião em que não valham tanto

outros tinham a desvantagem de diminuir.

Não posso dar todo o meu assentimento a esta quanto me custaram, diminuem de valor; mas esta é a

proposição, porque não me parece exacta; não creio condição de uma casa daquella ordem? A casa da

que os bens de raiz augmentem de valor: foi uma Misericordia vai negociar em apolices? ha de se ver na
idéa proferida pelo nobre senador pelo Ceará e hoje necessidade de vendel-as? Não. O que quer é um

sustentada pelo nobre senador pelo Espirito Santo, rendimento certo, e este rendimento é o mesmo e
com a qual não posso inteiramente conformar-me. O certo, não ha duvida alguma; é garantido, ha de ter
que é que nós vemos em relação a um prédio? Hoje sempre 6% emquanto durar a divida publica.

Portanto eu não achei todo o fundamento na

faz-se um prédio, suppunhamos, por 10 contos de

réis, em consequencia do augmento da população e observação feita pelo nobre senador pela provincia do
da difficuldade de casas augmenta-se o valor, e em Ceará.
vez de se vender por 10 contos de réis, poder-se-ha
daqui a 5 ou 6 annos vender por 20 contos.

Eu tambem disse, Sr. presidente, que o que o

projecto propõe era digno de consideração debaixo

Devo lembrar ao senado que, para se calcular de differentes pontos de vista. Primeiramente o

com exactidão, é indispensavel que tenhamos em projecto offerece a creação de uma imposição
vista uma avaliação judiciosa e justa. Augmenta-se o perpetua, não diz que durará por 6 ou por 10 annos;

valor de 10 a 20 contos de réis, em consequencia é para sempre. V. Ex sabe que em geral taes impostos
daquellas

causas

absolutamente

estranhas

á facilmente se cream, mas com a maior difficuldade se

propriedade; mas devo fazer notar ao senado que o extinguem. Nós temos exemplos disso nos impostos
prédio

arruina-se

no

fim

de

3

annos,

e creados já em favor da Santa Casa da Misericordia, e

necessariamente precisa de concertos: que a lei portanto ha de ser da mesma natureza.
relativa á decima estabeleceu um decimo para

O nobre senador pelo Ceará devêra dizer ao

concertos teve em vista essa detereoração dos senado a quanto póde montar o producto deste
predios, e eu estou convencido de que isto não é imposto.
sufficiente; qualquer que tenha casa, avalie esses

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Eu disse.

detereoramentos e calcule, principalmente no nosso

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

estabelecido o costume de se fazer o inventario na

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Trinta a

paiz: na Inglaterra é diverso, porque alli está Quanto?
occasião

em

que

se

alugam

os

predios:

esse quarenta contos de réis.

inventario é assignado pelo inquilino e fica uma cópia
em mão do proprietario.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

Ora; o calculo de trinta a quarenta contos de réis é

Quando um inquilino sahe da casa, repõe tudo precario, póde ser de trinta a quarenta contos de réis,

no mesmo estado em que recebeu, avista do exame mas tambem póde ser de vinte ou de cincoenta ou de

do inventario. E' isto o que nós practicamos aqui? sessenta contos, conforme o consumo do genero sob
Não, nem em casas nobres, quanto mais em casas o qual o imposto é creado.
pequenas,

aonde

faltam

portas,

faltam

chaves,

Não

sei

si

acaso

devemos

tomar

em

arruinam-se paredes, as cozinhas desapparecem e consideração tambem o genero sobre o qual o
assim por diante, e tudo isso exige concertos e imposto vai recahir. Eu recordo-me, não sei si por
despesas que diminuem o valor do predio.

documentos offerecidos á consideração do senado,

Calcule o nobre provedor da Santa Casa esses ou si á consideração da camara dos deputados, pelo

reparos e nos diga quanto montam; mas, para fazer poder executivo; recordo-me da reclamação muito
essa declaração tenha o nobre senador em attenção positiva

feita

pelos

governos

estrangeiros

os ajustes relativamente ao aluguel que já são feitos relativamente aos direitos já existentes, pagos pelos
proporcionalmente

ás

despesas

com

que

os vinhos. Recordo-me principalmente do governo de

inquilinos melhoram os predios, porque isso entra no Napoles e da Hespanha, que se queixavam muito dos

deterioramento do predio; quero dizer, deve ser impostos que pagavam taes generos, receiando que
lançado em despesa ao proprietario e então estou as suas relações commerciaes com o Brasil viessem a

convencido de que, raciocinando se assim, os predios extinguir-se, si acaso se difficultasse a importação
por meio da creação de novos impostos.

não augmentam de valor.

Estou persuadido de que hoje já as nossas

O que o nobre senador me póde dizer e ao que

me não posso recusar de fórma alguma, é que os relações commerciaes com aquelles paizes são mui
terrenos

no

Rio

de

Janeiro

augmentam poucas, e estou certo tambem de que serão ainda

consideravelmente de valor; mas, fazendo-se aquillo menores, attendendo á influencia que deve ter o
que foi lembrado pelo nobre senador pelo Espirito augmento deste imposto no vinho em geral.

Esta questão não deverá ser tambem tomada

Santo no seu discurso de hoje, isto é, vendendo-se o

predio e aforando-se o terreno em perpetuo fateosim em consideração pelo senado, isto é, como questão
ganharia muito o estabelecimento, então haveria industrial e commercial? E' sem duvida indifferente

augmento, porque os terrenos no Rio de Janeiro que diminuamos o consumo dos vinhos augmentando
augmentam extraordinariamente de valor, e, aquelles o imposto e difficultando porconsequencia as nossas
que menos augmentam não augmentam menos de relações commerciaes com aquelles paizes que não

5%. Portanto, adoptando-se aquillo que se propõe produzem outra cousa além do vinho, que obtenha
com a observação feita pelo nobre senador pela mercado entre nós? Esta questão commercial deverá
provincia do Espirito-Santo, ahi teriamos sem duvida ser ponderada pelo nobre senador pela provincia do
alguma conseguido

Ceará.
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Perguntar se-me-ha: «Tendes vós outro meio, não affirmo que não hei de propor; e, si não

outros objectos, sobre os quaes se poderia crear a propozer, não será isso devido sinão á estreiteza do

imposição indispensavel para subvencionar com ella a tempo e á muita consideração que me merece aquelle
Santa Casa da Misericordia?» Creio, senhores, que pio estabelecimento, a necessidade em que o julgo
taes objectos estam designados pela sua propria collocado a vista do que tem dito o nobre senador
natureza. Não sei porque motivo os theatros no Rio pelo

Ceará;

mas

a

tudo

isso

cederei

com

de Janeiro não hão de pagar um imposto para a Santa extraordinaria repugnancia, porque esse imposto não
Casa.

é possivel, não posso comprehender como deva ser

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Com muito preferido a muitos outros.

Sabe V. Ex. quem devêra em grande parte

mais razão do que ás pipas de vinho.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – pagar as despesas da Santa Casa da Mizericordia?

Recordo-me de que na França os theatros pagam Deveram ser as sociedades de colonisação; todas

uma imposição para os hospitaes: porque razão não ellas devêram diminuir alguma cousa do seu credito e
hão de pagar entre nós? elles que fazem cavallarias dar uma subvenção proporcional a seus lucros á casa

altas, elles que divertem mais a si do que aos de caridade onde os colonos importados vão ser
espectadores, por que motivo não hão de concorrer curados.
com

uma

imposição

para

a

Santa

Casa

Por fim, Sr. presidente, é tal a convicção em

da

Misericordia? Essa imposição seria de muito facil que estou de que não se deve de modo algum crear
arrecadação, porque póde effectuar-se por cada uma este imposto, que declaro a V. Ex. que prefiro que o

recita. Si se quizesse este meio, daria elle logar á governo dê á Santa Casa da Misericordia uma
fiscalisação do governo, e, como quasi todos os subvenção

annual.

Quando

perguntei

ao

nobre

theatros estão subvencionados, sobre elles, por mais senador pela provincia do Ceará, digno provedor da

Santa Casa da Misericordia, a quanto montava o

esta razão, tem o governo o direito de fiscalizar.

E, além dos theatros, senhores, entendo que imposto, foi para fazer ver ao senado que seria mais

todos os divertimentos de qualquer natureza devem facil dar o thesouro 30:000$ em prestações mensaes
pagar um imposto em favor da Santa Casa da do que estabelecer um imposto somente para aquella
Misericordia;

desta

fórma

não

se

creava

uma casa; o que é uma verdadeira anomalia, não tanto

imposição, que pôde, até certo ponto, diminuir o pela creação do imposto, como pelo modo porque ha
consumo e entorpecer as relações commerciaes do de

ser

arrecadado

e

fiscalizado.

Haverá

duas

Imperio com uma ou outra nação que não tenha sinão escripturações na alfandega, uma relativa a esse
imposto creado com o fim de favorecer a Santa Casa,

esse producto para negociar comnosco.

O Maranhão, senhores, já não negocia com a e outra das rendas que não entrarem no thesouro

Hespanha, porque este não ha de para alli levar os publico.
seus vinhos, em consequencia do grande augmento

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Já ha

ventura que o rendimento do imposto sobre os

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

dos direitos de consumo. Ora, V. Ex. persuade se por escripturação especial para a camara municipal.

theatros, sobre os divertimentos publicos, seria Peço licença para me declarar contra todas essas
pequeno? Excederia de mais de 30 contos de réis.
O

SR.

DANTAS:

–

E'

necessario

divertimentos ao publico.

escripturações especiaes; e V Ex. é mesmo da minha

dar opinião, V. Ex. não é de opinião diversa, e tenho
razões para o dizer; V. Ex. não quer que haja na

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – alfandega escripturações diversas e especiaes. Seria

Pelo que vejo V. Ex. segue a regra de Mazarin – até mais proprio da nação que o governo pagasse os

emquanto se canta não se discute politica. O que eu direitos dos productos que consome, embora seja elle

desejára era que V. Ex. tivesse a bondade de pedir a mesmo que tem de arrecadar a importância dos
palavra, afim de provar que o imposto de que se impostos do consumo desses e dos outros generos.
tracta

na

resolução

é

menos

oneroso,

menos

prejudicial do que o imposto que se poderia lançar de
sobre os theatros e mais divertimentos publicos.

O que se seguia, por exemplo, da Santa Casa

Misericordia

ter

uma

subvenção

mensal

de

2,500$000? eram os 30,000$000, e não se fazia mal

O SR. DANTAS: – Satisfarei a V. Ex., quando nenhum ao commercio, as relações continuavam as

mandar á mesa uma emenda substituindo o imposto mesmas, e o thesouro percebia os lucros dellas

da resolução por este outro.

provenientes!

Sei que alguem me póde responder dizendo

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

V. Ex. deve concorrer com seu contingente para a que não haverá alterações nas relações commerciaes;

elucidação do senado; tendo eu avançado uma que este imposto é um grão de arêa, e, portanto, não
proposição menos exacta, V. Ex. faria um importante ha de ter influencia ou valor algum; mas quem assim
serviço si demonstrasse a inexactidão.

responde, Sr. presidente, pôde ficar certo de que não

O SR. DANTAS: – Eu não disse que era menos me convence; essas gotas d´agua no mar muitas

exacta.

vezes podem produzir effeitos muitos sensiveis nas

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Si não relações commerciaes do paiz; e por isso não se póde

receiasse retardar a resolução eu proporia a emenda.

dizer que é o caso do proverbio portuguez – ouro é o

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – que ouro vale: – Não; o Estado perde sem duvida

Ainda não prometti que não hei de propôr na 2ª alguma 30 contos de réis dando a subvenção ou
discussão.

dando o imposto, si na realidade o imposto só tem de

theatro italiano

não são de modo algum, nem podem ser, os effeitos

Tambem

ganha a nação pelo menos o não expor o seu

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sobre o produzir 30:000$000; mas os effeitos da subvenção
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – da creação do imposto: Não se creando o imposto

commercio a esses effeitos, quaesquer que possam
ser.
muito

Portanto a subvenção de 2:500$ por mez é
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mais razoavel; e póde desde já o nobre senador ficar certo serviços não fossem commemorados por qualquer fórma;
de que si esta resolução passar tal qual está, eu para o é para com os homens que mais vezes se expõem á morte
anno pretendo propôr uma substituição, e então teremos em beneficio da humanidade, os que mais se esmeram em
tempo

de

discutil-a

profundamente,

não

haverá

a adiantar os dias de vida do seu proximo infeliz, e que

estreiteza de tempo com a qual argumenta hoje o nobre fazem para isso os maiores sacrificios pessoaes, que o
senador pelo Ceará, e, por isso, estou convencido de que poder executivo é mais obrigado a dar demonstrações de
a assembléa geral tomará uma resolução muito mais que serviços importantes não são olvidados.
judiciosa.

A respeito do ultimo professor, Sr. presidente,

Sr. presidente, o nobre senador pela provincia do lembrarei uma circumstancia que muito o recommenda á
Ceará respondeu a uma observação minha, relativamente consideração do paiz.
a não se acharem na Santa Casa da Misericordia alguns

O Sr. Dr. Pompani é professor cathedratico em

dos professores mais notaveis desta capital. S. Ex. Modena, seu paiz natal: rogado diariamente pelo soberano
aproveitou

essa

occasião

para

dizer

que

naquelle daquelle ducado para ir alli ler a cadeira de que é

estabelecimento achavam-se professores muito distinctos, professor, prefere estar no Brasil, prefere viver comnosco,
como consta do Almanack; e si todos não tinham alli prefere, em uma palavra, fazer aqui á humanidade todo o
clinica, attribuia a outras causas inteiramente estranhas á beneficio para que a sciencia tanto o habilita.
medicidade dos ordenados. O nobre senador aproveitou

Eu, senhores, algumas vezes lembro-me de que ha

tambem essa occasião para fazer elogios a todos os no mundo uma nação que sabe ser patriotica e
professores que alli caridosamente servem.

cosmopolita ao mesmo tempo; procuro quanto é possivel

Sr. presidente, eu não deixo de reconhecer, e, de beber nella noções de sociabilidade, e desejára que no
facto reconheço, que os professores que se acham nosso paiz esse principio existisse, e se practicasse com o
actualmente na Santa Casa da Misericordia são dos mais estrangeiro, que por sol e, longe de desmerecer, é titulo
distinctos da capital do Imperio, pelo seu saber e pela sua mui valioso, quando as suas qualidades o habilitam para o
practica; apenas lamentei que não estivessem tambem conceito publico (Apoiados.)
Sr. presidente, eu poderia ainda dizer alguma cousa

outros. Mas não poderei, Sr. presidente, deixar nesta

occasião de lamentar tambem que se tenham despedido relativamente ás irmans da caridade, mas creio que em
daquella casa professores de uma reconhecida reputação, apartes já fiz ver quaes são minhas idéas e sentimentos a
muito principalmente como operadores e por causas esse

respeito.

As

irmans

de

caridade

são

taes

absolutamente estranhas a suas distinctas habilitações e verdadeiramente, e ainda não prestaram todos os serviços
serviços por elles prestados com zelo e humanidade.

que podem prestar, porque não estão ainda bem

Eu creio que aquelles a quem me refiro não aclimadas no paiz, mas sem duvida muito têm ellas feito
deixaram a Santa Casa da Misericordia no tempo do nobre alli em beneficio da humanidade.
provedor actual; mas, como taes factos se podem repetir,

Si fôsse possivel, eu modificaria o seu contracto,

eu pedirei ao nobre provedor da Santa Casa que tenha o mas não sendo isso possivel, confio que o nobre provedor
maior cuidado em repellir, em não prestar attenção a da Santa Casa da Misericordia, tomando em consideração
manejos similhantes áquelles com que fizeram sahir da o serviço que ellas prestam, o estado em que se acham e
Santa Casa professores do maior prestimo, aquelles que o serviço que ainda poderão prestar, fará aquillo que sua
tomaram para si o perigoso officio de andarem á orelha piedade lhe inspirar.
dos provedores.

Sr. presidente, declaro a V. Ex. que voto para que o

Senhores, eu reconheço tanto que na Santa Casa projecto passe para a 2ª discussão; nella póde ser que
da Misericordia existem alguns dos professores mais ainda offereça alguma emenda, e, si o não fizer, é pelas
distinctos da capital do Imperio, que não poderei deixar de razões já expendidas; mas para o anno (rindo se) o nobre
ufanar-me como amigo da humanidade de existirem alli senador

ha

de

se

tres, si não os primeiros, dos mais distinctos operadores da substituição do imposto.

haver

comigo

relativamente

á

capital.

Encerrada a discussão, passa a resolução para a 2ª

Na realidade os professores a quem me refiro são discussão que fica adiada pela hora, por se passar á 2ª
do maior merito, e cujos nomes, do mais alto valor para o parte da ordem do dia.
paiz, são sufficientes para conseguir o assentimento e o
conceito de todo o senado. Eu creio, Sr. presidente, que

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

não offendo aos outros professores da capital do Imperio
pondo em 1ª linha o Sr. Manuel Feliciano, o Sr. Antonio da

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Costa e o muito distincto Sr. Dr. Bompani. (Apoiados.)
A respeito dos dous primeiros ha uma immensidade

Continúa a 3ª discussão da proposição da camara

de factos que provam aquillo que acabo de dizer ao dos Srs. deputados mandando vigorar a actual lei do
senado; e a respeito do terceiro, si fôsse necessario ainda orçamento para o anno financeiro de 1859 – 1860,
algum facto para provar o que eu disse, bastariam os seus emquanto não fôr promulgada a lei desse exercicio.
importantissimos serviços feitos sem acceitar gratificação
alguma

nesse

hospital

provisoriamente

creado

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE (Ministro

no dos Negócios Estrangeiros): – Sr. presidente, depois de

Andarahy, onde o Sr. Dr. Bompani, com a maior pericia e uma longa vida parlamentar, fui hontem, em minha
caridade, com o maior zelo, com os conhecimentos mais ausencia, increpado de ter faltado á consideração e
adiantados da sciencia, salvou grande numero de respeito que devo a cada um dos meus collegas nesta
chagados escorbutados já verdadeiros esqueletos, sem casa.
fazer uma só amputação!
E' para lamentar, Sr. presidente, que ainda taes

A occurrencia, que a isso serviu de motivo,
certamente não dava direito ao nobre senador por MattoGrosso para fazer-me a increpação que hoje li no Correio

Mercantil e no Diario do Rio. E' preciso restabelecer
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os factos, para que o senado veja o modo por que eu infima classe; como pois havia de vir faltar ao nobre
procedi.

senador nesta casa?

Assisti á grande parte do discurso do nobre

Fique o nobre senador certo de que, apezar de todo

senador, e tanta attenção lhe prestei, que algumas vezes o o prestigio de que goza, apezar de todo o valor politico que
interrompi com apartes, que fizeram com que o Sr. tem, jámais poderá ser acreditado nesta parte; ninguem
presidente me lembrasse a observancia do regimento; acreditará que eu, quer como ministro, quer como senador,
parece que quem assim procede, presta toda a attenção seja capaz de desconsiderar um collega meu.
ao nobre senador quando falla. Mas achava-me realmente

Nunca em minha vida parlamentar practiquei

incommodado, e appello para o testimunho do nosso similhante acto.
distincto collega o Sr. Candido Borges, a quem me tinha

Sr. presidente, declaro que não tive intenção

queixado e que até indicou-me o remedio que eu devia alguma de offender o nobre senador, e espero que S. Ex.
tomar.

acceitará esta explicação filha do meu coração, dos meus
O SR. CANDIDO BORGES: – E' exacto.
O

SR.

MINISTRO

DOS

principios e de minha educação. (Muito bem!)
O SR. MIRANDA: – O Sr. ministro dos negocios

NEGOCIOS

ESTRANGEIROS: – Tendo já estado na casa por muito estrangeiros finalizou o seu discurso, dizendo que o
tempo, fazia grande sacrificio em continuar, e, levantando- senado acceitasse a explicação que deu como filha do seu
me para sahir, disse o nobre senador: «Eis ahi; agora que coração, e era como protesto de que não desejava me
vou fallar sobre os negocios do Paraguay, é que o Sr. offender de modo algum.
A explicação está acceita! Está terminado o

ministro de estrangeiros não me quer prestar attenção e

vai-se!» Respondi eu: «Não sabia que o Sr. senador ia incidente! Nem mais uma palavra sobre o passado! (Muitos
fallar agora sobre os negocios do Paraguay; estou apoiados, muito bem.)
Sr. presidente, eu não me julgava ainda com a

incommodado, por isso vou-me embora,» e retirei-me.

Sr. presidente, esta declaração quer no senado, calma sufficiente para discutir com o desenvolvimento
quer em outro logar, entre pessoas da nossa educação, necessario as questões relativas ao tractado com o
bastava para me justificar, e portanto o nobre senador não Paraguay; mas farei tudo por expender os meus
devia mais insistir; mas não; continuou a attribuir-me a pensamentos com a clareza e concisão que o senado tem
intenção de não querer ouvil-o, e a accusar-me de um direito a esperar de mim; e mesmo renunciaria á palavra, si
procedimento menos regular! Ora, deveria eu fazer caso porventura me não tivesse de alguma sorte compromettido
de increpações desta natureza? O nobre senador teria hontem a dar uma resposta ao nobre ex-ministro
direito de exigir a minha attenção a taes palavras ditas plenipotenciario o Sr. conselheiro Paranhos.
O Sr. conselheiro Paranhos teve a bondade de

depois de haver eu dado as razões da minha sahida?

Não foi da parte do nobre senador uma falta de occupar-se com as observações que eu havia dirigido á
consideração ao seu collega que já se havia justificado consideração do senado, relativamente ao merecimento do
allegando incommodo de saúde? Mas não obstante, o tractado ultimamente celebrado com a Republica do
nobre senador continuou a dar a entender que eu tinha Paraguay, tractado de que S. Ex. fôra o illustre negociador.
medo de ouvil-o, quando fallava dos negocios de minha

O Sr. conselheiro Paranhos occupou-se apenas

repartição, e que por isso fugia da casa! A isto é que eu com

tres

alludi, quando disse que não fazia caso.

pontos

do

meu

discurso,

abandonando

completamente a primeira parte delle, aquella em que eu

Creio, senhores, ter mostrado nesta casa que expunha e apreciava a historia dos actos practicados pela
nunca fujo ás discussões (apoiados), aos anteriores administração do meu paiz, em duas épocas differentes,
discursos do nobre senador dei as respostas que julguei de cuja apreciação resultava o perfeito conhecimento de
necessarias; mas nessa materia, de que elle pretendia duas diversas politicas. S. Ex. teve razão, e ainda nesse
fallar novamente, não podemos chegar a um accordo: o seu modo de apreciar as cousas, elle se houve com
nobre senador acha que tudo quanto tenho feito é aquella habilidade e tino diplomatico que todos lhe

desproposito, não póde concordar em que eu possa reconhecem.
acertar em medida alguma; e eu, pelo contrario, penso que
tenho servido bem ao meu paiz. (Apoiados).

Na primeira occasião que tive a honra de occupar a
attenção do senado, eu procurei fazer sentir qual fôra a

Além disto, senhores, por não poder eu, visto achar- mudança repentina que cumpria notar na politica do
me incommodado, prestar attenção ao discurso do nobre governo, comparadas as duas differentes épocas que se
senador, ficaria sem saber o que S. Ex. houvesse dito? prendem á negociação do tractado. Referi então todos os
Não é costume, quando se tracta destas materias factos que se deram, analysei todos os documentos
importantes,

esperar

que

os

discursos

appareçam diplomaticos de que se teve conhecimento até 26 de

impressos, para então serem estudados e respondidos? janeiro de 1857, data em que o nosso governo ainda se
Como é que o nobre senador presumiu que por ausentar- houve para com a Republica do Paraguay com a mesma
me não fazia caso do que S. Ex. ia dizer? Mesmo não energia e dignidade, fundadas na justiça que lhe assistia,
estando eu presente, podia, depois de impresso o empregando

para

levar

a

effeito

suas

justissimas

discurso, ficar muito melhor informado do que houvesse pretenções áquelles termos proprios, cheios de força, de
dito o nobre senador.

convicção e de insistencia, que só podia inspirar a

O senado é testimunha de que nunca faltei ao consciencia do patriotismo e do dever com que se
respeito a ninguem nesta casa. (Apoiados.) Si algum reclamava.
elogio mereço na sociedade, é pelas boas maneiras e pela

Notei mais qual principiou a ser o procedimento do

consideração com que tracto a todos (apoiados); nunca governo depois da resposta dada pela Republica do
faltei ás attenções devidas nem ás pessoas da

Paraguay em sua nota de 11 de maio de 1857, em
referencia ao officio do ministro brasileiro de
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«2º Contra a longa escala a que para esse fim são

com trechos deduzidos dellas, qual fôra a pretenção do forçados os navios brasileiros que sómente transitam pelas
governo até o dia 26 de janeiro de 1857, e disse que o aguas da Republica.»
governo, entre outras muitas cousas, pretendia conseguir
do

governo

do

Paraguay,

como

idéa

capital,

«3º Contra a exigencia de ser essa navegação

o sómente dirigida por practicos paraguayos.»

reconhecimento do direito que nos assistia de fazer em

«4º Contra as imposições com que a titulo de vistos

commum com a Republica do Paraguay a policia do de practicagem é gravado o simples transito dos navios e
trecho, que demora entre o rio Apa e o rio Branco; era este subditos brasileiros.»
um dos cinco capitulos consignados em a nota de 26 de

«5º Contra a soberania exclusiva que o governo

janeiro; era este um dos grandes assumptos, que até paraguayo assume naquelles regulamentos sobre a parte
então haviam occupado a attenção do governo, que, forte do rio comprehendida entre o Apa e o forte Olympo.»
em seu direito, se começára a collocar em attitude propria

«As medidas adoptadas pela Republica, sem que

para fazer valer perante o governo do Paraguay o precedesse accôrdo algum com o governo imperial, não
reconhecimento de tão incontestavel pretenção. O senado contrariam só a letra e espirito do tractado de navegação e
permittirá que mostre em muito poucas palavras qual era commercio, offendem egualmente a convenção preliminar
então a attitude do nosso governo. Uma repetição nestas de limites, visto como presuppoem um direito, que não tem
materias nunca é ociosa, nem inutil.
Dizia o governo nesta nota de 26 de janeiro (lê):

a Republica, de exclusiva jurisdicção nas aguas do rio
Paraguay que correm entre o forte Olympo e o Apa.»

«A margem esquerda do rio Paraguay desde a

«Nesse trecho do rio a margem esquerda pertence

direita do Apa pertence ao Brasil. E' verdade que o ao Imperio, posto que a sua posse seja disputada pela
governo da Republica contesta ao Brasil a propriedade de Republica. Emquanto subsistir a referida convenção, ou
uma parte desse territorio até ao denominado rio Branco, até que se consiga o seu fim amigavel, essa parte do rio se
mas isso não invalida o direito do Imperio. Tudo quanto fez deve considerar neutra ou commum, e portanto a sua
a convenção de 6 de abril do anno passado, a bem da paz policia não póde competir exclusivamente nem ao Imperio
dos dois paizes, a bem de seus reciprocos interesses, e nem á Republica.»
dos de seus vizinhos, foi adiar o ajuste definitivo dessa

Vê-se pois que até o dia 26 de janeiro de 1857, o

questão para occasião opportuna, obrigando-se ambas as governo não queria renunciar á pretenção de que a policia
partes a respeitar o seu uti possidetis actual.

na parte contestada do rio entre o Apa e o rio Branco

«O governo imperial tem cumprido e cumprirá pertencia em commum a ambas as potencias. Até aqui a
religiosamente este compromisso, não fará innovações nas primeira época.
A Republica do Paraguay, porém, no seu ultimatum

suas posses actuaes á margem esquerda do rio Paraguay,

entre os pontos da contestação. Mas este procedimento de 11 de maio de 1857, respondeu pelo seguinte modo:
não importa transferir ao governo da Republica a (lê)
soberania que tão evidentemente demonstrou-se pertencer

«O governo da Republica cumpriu e cumprirá

ao Brasil. E todavia é isso o que parece arrogar-se exactamente as estipulações do convenio referido, e não
tacitamente o governo da Republica nas suas instrucções fez innovações em sua posse actual da margem do rio
aos commandantes militares do Serro Occidental e Forte Paraguay entre os rios Apa e Branco; mas isto certamente
Olympo.»

não importa reconhecer ao Brasil direito algum sobre esse

«Ao norte do Apa até ao denominado rio Branco e territorio, que o Paraguay nunca deixou de considerar seu.
até á bahia Negra, o governo imperial não póde admittir Os regulamentos não podiam ser formulados no sentido de
que o da Republica exerça actos de exclusiva soberania reconhecer direitos ao Brasil sobre o territorio entre o Apa
nas aguas do rio Paraguay. Esse trecho do rio se deve e o rio Branco. O governo paraguayo sempre exerceu até
considerar neutro e commum, emquanto pender a questão o rio Branco actos de exclusiva soberania nas aguas do
de limites, cujo ajuste terá logar na época e pela fórma Paraguay desde o regimen colonial até a época actual.»

estipulada na convenção de 6 de abril do anno passado.»

«Pelo convenio de 6 de abril do anno passado, o

«Entre os pontos acima designados, a policia não Paraguay não reconheceu nenhum direito ao Brasil, e não

póde deixar de ser feita sobre o rio, pelos auctoridades de renunciou a parte alguma do seu uti possidetis actual. Este
um e outro paiz, na margem direita pelas do Paraguay, e convenio não podia melhorar a posição do Brasil a ponto
na esquerda pelas do Brasil, tudo por modo que se de lhe reconhecer o direito de policiar o rio Paraguay
respeite a clausula do uti possidetis da citada convenção.»

áquem do rio Branco, até o Apa, conjunctamente com as

Ouça o senado o que dizia o Sr. conselheiro auctoridades paraguayas. Seria isso dar ao Brasil um
Paranhos no relatorio apresentado ás camaras em maio do direito que o Paraguay nunca reconheceu.»
anno passado:
O

governo

«O unico estabelecimento fiscal e policial da
imperial

não

podia

conservar-se Republica acima do Apa acha-se na margem direita do rio

silencioso em vista de similhante estado de cousas; e Paraguay no forte de Olympo, territorio nacional não
tendo o governo da Republica dado-lhe conhecimento das contestado pelo Brasil.»
medidas que acabava de promulgar, em resposta a esta
sua

communicação

se

fizeram

observações, reclamando:

as

«Entre os pontos acima designados, diz o Sr.

convenientes ministro, a policia não póde deixar de ser feita sobre o rio,
pelas auctoridades de um e outro paiz, na margem direita

«1º Contra a vexatoria e offensiva policia a que pelas do Paraguay, e na esquerda pelas do Brasil, tudo por
sujeitou-se o commercio da provincia de Matto-Grosso, e o modo que se respeite a clausula do uti possidetis da citada
transito das pessoas que della sahem, ou para ella se convenção.»
dirigem sob a bandeira brasileira.»

«Admittida esta pretenção será reconhecer o uti
possidetis do Brasil no territorio entre o Apa e o rio Branco,
e resolver em sua quasi totalidade a questão
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«E' preciso porém que V. Ex., attendendo a que o

de limites pendente entre ambos os governos; uti

possidetis que o Brasil em nenhum tempo teve, e que o adiamento estipulado da questão de limites não permitte
Paraguay em todos os tempos sustentou por actos que exijamos agora a sua solução, procure conseguir este
beneficio resultado para ambos os paizes, si perceber

publicos e de vigor.»

«Por isso o Paraguay não póde acceitar o accôrdo eguaes disposições da parte do Sr. Lopez no correr da
e concurso que o Brasil offerece para a policia nas aguas negociação sobre a navegação do Paraguay, e neste caso
do rio Paraguay desde o rio Branco até o Apa, e nunca em usará V. Ex. dos plenos poderes que por carta especial S.
M. lhe confere.»

todo o curso da navegação fluvial.»

O resultado destas instrucções foi, como nos

Desta resposta nasce a segunda época, e o senado

annunciára o relatorio do Sr. ministro, a rejeição do arbitrio,

verá, como se inaugura uma politica toda diversa.

Em presença deste exposto, o actual Sr. ministro a dispensa, nessa parte do rio, dos meios auctorisados
dos negocios estrangeiros disse em seu relatorio (lê):

pela convenção, e a decisão pelo modo prescripto no art.

«Fez ver o governo imperial que, nos pontos acima 12!
designados, a policia não podia deixar de ser feita sobre o

Então, nomeado o Sr. Paranhos, o Sr. ministro de

rio pelas auctoridades de um e outro paiz, na margem estrangeiros diz o seguinte no seu relatorio deste anno:
direita pelas do Paraguay, e na esquerda pelas do Brasil, (Lê)
de modo que sempre se respeitasse o uti possidetis de
cada uma das partes contractantes.»

«O governo imperial deu a este novo ministro
instrucções adequadas ao estado da questão, esperando

«Declarou, porém, o governo da Republica, que, reconsiderando as suas justas reclamações, não
que admittir esta pretenção seria reconhecer o uti insistiria em desattendel-as o illustrado governo do

possidetis do Brasil no territorio entre o Apa e o rio Paraguay.»
Branco, e resolver em sua quasi totalidade a questão
de limites pendente entre os dois governos.»
«A nota de 11 de maio do governo da Republica
repellia em todos os pontos as justas reclamações do
governo imperial, e com ella ficou mallograda a negociação
confiada ao Sr. conselheiro José Maria do Amaral.»
Está pois demonstrado, mesmo com a opinião do
actual Sr. ministro dos negocios estrangeiros, que todas as
nossas pretenções, não só relativas ao direito de
soberania por que reclamavamos, mas tambem ao poder
de policiar em commum o trecho entre o rio Apa e o rio
Branco, deixavam de ser attendidas, sendo que o governo
havia lançado mão de todos os recursos diplomaticos para
fazer

valer

nossos

direitos,

recursos

que

ficaram

mallogrados, por ficar mallograda a negociação, como
confessa o governo.
Nas instrucções dadas ao Sr. Paranhos, acha-se o
seguinte: (lê):

«Não será tambem menos digna da attenção de V.
Ex. a questão que naturalmente suscitará o Sr. Lopez
sobre a navegação commum aos navios de ambos os
Estados desde o forte Olympo até o Apa.»

«Essas

pretenções

deviam

basear-se,

como

sempre se basearam, nos regulamentos da navegação
fluvial de outros povos, que por sua civilisação, commercio
e practica de similhantes relações internacionaes, nos
podiam servir de exemplo.»
«Que o empenho do governo imperial não era exigir
outras facilidades para a navegação do Paraguay, que não
estivesse disposto a conceder para a navegação dos rios
do Brasil.»
«Estando a questão fluvial por tal fórma ligada com
a de limites, que tractar de uma adiando a outra seria
tornar a solução de ambas muito difficil, teve o governo
imperial em toda a consideração a sua definitiva fixação,
fazendo ver que o Brasil não tinha necessidade de
estender o seu territorio, e não queria sinão o que por
direito lhe pertencia.»
«Não lhe sendo porém permittido instar pela
solução dessa questão, em vista do que se havia
estipulado pela convenção respectiva de 6 de abril de
1856, lisongeava-se entretanto o governo imperial de
poder conseguir este benefico resultado, para as boas
relações entre os dois paizes, si fossem eguaes as
disposições do governo da Republica no correr da

Já não é o nosso ministro quem necessariamente negociação sobre a navegação do Paraguay.»
ha de suscitar a questão, como o faria até 26 de janeiro; é
sim o Sr. Lopez quem naturalmente a suscitará! (Lê):

O governo nesse mesmo relatorio se encarrega de
dar conta do resultado da nova politica. Eil-o:

«Esta questão está por tal fórma ligada com a de

«A questão relativa á politica da parte do rio que

limites, que tractar de uma adiando a outra é tornar a corresponde ao territorio contestado ficou decidida como
solução de ambas muito difficil, sinão impossivel.»

prescreve o art. 12.»

Eis um conselho, ou insinuação, para que se

«Esta foi a maior difficuldade que se teve de

convenha no adiamento da questão para quando se tractar vencer.»
da de limites! (Lê)
«Nada,

pois,

«O plenipotenciario brasileiro propôz que, entre
convém

tanto

a

dois

paizes aquelles

pontos,

a

policia

podesse

ser

feita

por

estreitamente ligados por extensas relações de vizinhança embarcações de um e outro Estado.»
o por mutuos interesses como a definitiva fixação dos seus

«Não sendo acceito este arbitrio, a final chegaram a

limites. O Brasil não tem necessidade de estender o seu accordar os respectivos plenipotenciarios em prescindir,
territorio, não quer sinão o que por direito lhe pertence; nesta

parte

do

rio,

dos

meios

auctorisados

pela

mas na disputa deste direito não póde prescindir de convenção, salvos os casos de invasão dos selvagens, em
sustental-o por modo tal que em qualquer concessão, que que á uma e outra auctoridade seria alli licito perseguir os
de parte a parte se faça, tenha-se principalmente por fìm invasores do seu territorio.»
estabelecer uma linha divisoria tão natural e de tão facil

Conseguintemente a segunda grande questão, a

reconhecimento como a que consiste em rios de nossa pretenção de exercer egual soberania na policia do
permanente curso.

trecho que demora entre o rio Apa e o rio Branco, foi posta
de lado nestas instrucções; então já não se queria, como
até a data de 26 de janeiro, insistir, reclamar, empregar
todos os meios para se nos reconhecer esse direito; então
já o governo
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dizia: «Si por acaso o Sr. Lopez quizer tractar deste

ficasse o Imperio privado do direito de policiar em

negocio, V. Ex. aproveite a occasião e veja se póde

commum esse trecho do rio?

chegar a um accôrdo razoavel com elle.» Este era um dos

Póde-se mesmo estabelecer que até renunciamos

outras

ao uti possidetis nesse trecho contestado! Ao passo que

pretenções podiam todas reunir-se em objecto ou

declaramos que o temos, e que o mantemos, como é que

circumstancias de navegação; mas este segundo ponto

renunciamos ao direito ao menos de policiar? Não é o

era o mais importante, era talvez o principal que tinha sido

direito de policiar uma consequencia do direito de posse?

objecto das reclamações as mais vigorosas, que o

A isto se responde: «O logar é deserto, é habitado por

governo imperial tinha levado a effeito, para obter o que

mosquitos, não vale a pena empregar auctoridades,

era de seu direito perfeito. Mas, desde que o Sr. Paranhos

estragar agentes e commissarios em sua policia.» Pois

foi a pessoa encarregada, como a mais propria (e eu o

bem, não mandemos agentes, não policiemos de facto,

reconheço) para conseguir um resultado, pois que fôra o

mas não se nos negue tambem o direito de policiar

negociador do tractado de 6 de abril de 1856, desde

quando quizermos.

dois

pontos

essencialissimos,

porque

as

então o governo imperial não fez mais consistir no

O nobre deputado, vendo que da combinação dos

triumpho da segunda questão o emprego de todos os

dois procedimentos oppostos do governo resultava

seus esforços. Elle queria um accôrdo qualquer, queria a

irremissivelmente que nós não só não tinhamos obtido do

paz, fôsse qual fosse o resultado que se désse, e os

tractado o reconhecimento do direito, de que não

factos vieram mostrar que com effeito o governo imperial

podiamos prescindir, mas que, ao contrario, tinhamos

não desejava outra cousa, ou porque em verdade elle

perdido, porque até então não se nos contestava o direito

entendesse que mais não se podia obter do governo do

de policiar, e dahi para cá até esse direito nos foi

Paraguay, ou então porque teve em muito pouco a

recusado, deixando-se-nos apenas, conforme se refere no

questão da posse de um trecho de rio deserto e coberto

segundo protocolo, o direito de nos defendermos contra

de mosquitos. Mas um trecho de rio em que se acha

as aggressões dos selvagens; o nobre deputado, digo,

collocado o Pão de Assucar!

vendo que não convinha discutir desenvolvidamente esta

E' necessario reparar que não é só uma costa

parte do meu discurso, guardou completo silencio a

deserta de 20 leguas, que não é só um logar habitado por

respeito dos fins que eu tivera em vista, e limitou-se

mosquitos, como disse o nobre deputado, e como dizem

apenas a tres pontos, a respeito dos quaes vou tambem

os que defendem a politica do governo; cumpre tambem

offerecer as minhas considerações.

olhar para o futuro; cumpre notar o alcance de todos os

Eu disse que o art. 32 do tractado era contrario aos

passos e pretenções; cumpre observar que o Brasil não

interesses do Imperio, que nesse artigo o Brasil tinha

póde renunciar por fórma alguma ao trecho de territorio

obtido do Paraguay menos do que havia obtido da

diante do qual se levanta o Pão de Assucar.

Republica Argentina na convenção que serviu como

Note-se que nunca se trouxe isto á discussão, mas

norma ou base ao tractado que celebrámos com o

eu o trago, talvez inconvenientemente, é verdade, mas

Paraguay. No art. 34 do tractado com a Republica

forçado a isso pelo proceder dos amigos do governo. O

Argentina ha reciprocidade, temos eguaes direitos e

Paraguay não póde ter maior interesse do que nós em ser

eguaes obrigações, e esse artigo o governo do Paraguay

o senhor desse trecho do rio dominado completamente

consentiu que servisse de norma ao art. 32 do tractado de

pelo fecho dos morros e pelo Pão de Assucar; uma

que me occupo. O nobre deputado, para mostrar que eu

cessão qualquer, a cessão de um palmo de terra, uma

não caminhava com a devida lealdade nas observações

transacção que possa trazer em resultado futuro o

que fiz, disse o seguinte (lê):

desconhecimento do nosso direito sobre o Pão de
Assucar,

é

uma

transacção

funesta,

perigosa,

inconveniente, contraria aos interesses do Imperio.
No tractado celebrado, note-se que no art. 12 está

«O nobre senador parece não ter prestado toda a
attenção precisa ao artigo, porque em seu discurso notei
que reproduzia-o com omissão de algumas palavras, nas
quaes encontro a resposta cabal que devo á sua

consignado justamente o pensamento contrario áquelle

censura.»

que tinha feito objecto de todos os esforços e tentativas
de governo, pois ahi se diz: (lê.)

«O nobre senador por Matto Grosso, todas as
vezes que se referiu á letra deste artigo, emittiu as

«Ambas estas partes contractantes, desejando

palavras leis e decretos, e sem duvida dahi veiu a sua

evitar todo o motivo de ulterior desavença, convêm em

observação de falta de reciprocidade. E com effeito,

que

de

senhores, havendo uniformidade nas leis, decretos e

embarcações, ou das medidas auctorisadas no tit. 8º da

regulamentos da Republica relativos as suas alfandegas,

presente convenção, a parte do rio Paraguay que se

não

estende desde o Apa até o rio Branco, emquanto não fôr

obrigámos?»

nenhuma

dellas

fará

policiar

por

meio

ajustado o reconhecimento dos limites dos dois paizes.»
Ora, si nós até 26 de janeiro de 1857 pretendiamos
e diziamos que tinhamos direito incontestavel, pelo menos

teremos

a

mesma

uniformidade

a

que

nos

O nobre deputado foi alguma cousa injusto para
comigo!
Posso asseverar ao senado que não omitti as

de policiar em commum o trecho do rio Paraguay, que

palavras leis e decretos; todas as vezes que me referi ao

demora entre o rio Apa e o rio Branco, si este foi o objecto

art. 32, mencionei mui expressamente as palavras leis e

constante de todas as nossas reclamações e insistencias;

decretos, como se póde ver do meu discurso proferido na

si para isso se tinha até mandado uma missão ao

sessão de 24 de maio, e que consta do 1º volume dos

Paraguay; como é que o governo por tal modo se

annaes, a fls. 143. Disse eu:

abrandou, desistiu, recuou e auctorisou o Sr. ministro

«Nesse artigo se tracta da arrecadação dos

plenipotenciario a que no tractado, que se celebrou, não

direitos da alfandega, porto, pharol, practicagem e policia,

só desistisse da prompta solução da questão, mas a é

e é elle concebido nos seguintes termos:»

consentisse em que

«Estabelecer-se-ha por parte do Brasil nos rios
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nos termos do tractado de 7 de março de 1856, que

arrecadação dos direitos de alfandega, porto, pharol,

celebrámos com o governo argentino, e como se acha

practicagem e policia; e reciprocamente a Republica do

esse principio expresso no acto final do congresso de

Paraguay se obriga a guardar por sua parte uniformidade

Vienna.»

nas Leis, Decretos e regulamentos concernentes ás suas

alfandegas.»

Então o Sr. conselheiro Paranhos já conhece que
tenho razão, quando impugno a redacção do art. 32, e

«A differença dos compromissos é tão notavel, que

quando não o acho redigido pela mesma fórma por que

della convence á primeira vista a sua simples leitura. Nós

estava o art. 34 do tractado celebrado com a Republica

teremos uniformidade de todo o systema rotativo á

Argentina! S. Ex. dá valor ás minhas duvidas, elle proprio

alfandega, porto, pharol, practicagem e policia; elles se

é quem confessa que com effeito havia redigido o art. 32

obrigam a ter uniformidade só na parte concernente ás

pelo modo por que se desejava. Que isso assim houvesse

alfandegas.»

occorrido, eu não sabia, nem mesmo creio que pessoa

Pelo mesmo medo e com a mesma lealdade

alguma o soubesse. (Lê)

procedi eu em o meu segundo discurso, na sessão de 5

«Entendeu, porém, o plenipotenciario paraguayo

de junho, o qual se acha a fl. 33 do 2º volume dos

que a redacção do artigo importava nada menos do que

annaes. (Lê).

subordinar a legislação fiscal de um paiz á do outro; isto

Está visto, pois, que eu, quando me referi ao art.

é, que não se queria uniformidade nas leis fiscaes de

32, não o fiz com menos boa vontade, não omitti palavra

cada paiz consideradas entre si, mas sim que se queria

alguma, de cuja omissão me podesse resultar um

uniformisar as leis da Republica com as do Imperio.»

triumpho sophistico na argumentação.

Diz o nobre deputado que o governo do Paraguay

Mas, Sr. presidente, ainda quando eu tivesse

não queria a redacção que o Sr. Paranhos lhe offerecia,

omittido as palavras leis e decretos, ou ainda quando

porque o governo do Paraguay entendia que similhante

essas palavras se não omittam e sejam trazidas á

redacção importava subordinar a sua legislação fiscal á

argumentação, pergunto: poder-se-ha deduzir da integra

nossa, e vice-versa. Então foi necessario desvanecer

do artigo que realmente nós não ficamos prejudicados

esses escrupulos. (Lê)

com a disposição do art. 32? Não, por certo! Vejamos.

«Foi

O Sr. Paranhos continúa (lê):
«Ha

perfeita

reciprocidade,

preciso,

para

desvanecer

similhante

escrupulo, convir na mudança de redacção que ora se
porque

as

leis,

nota.»

decretos e regulamentos abrangem todos os actos de que
tracta a primeira parte do artigo. O pensamento é o

E conveio na mudança de redacção que ora se
nota. (Continúa a ler.)
«Mas o que se acha estipulado é que o Paraguay

mesmo, expresso por termos diversos.»
S. Ex. está em perfeito engano, o artigo estabelece
na primeira parte o seguinte: (lê)

fará aquillo mesmo a que nos obrigámos; que haverá nos
portos da Republica a uniformidade que se encontrará

«Haverá por parte do Brasil nos rios Paraná e

nos portos fluviaes do Imperio. A letra do artigo confirma a

Paraguay um systema uniforme de arrecadação de

intelligencia que lhe dou, uma vez que seja lido

direitos de alfandega (note bem) e mais porto, pharol,

attentamente e sem prevenção.»

practicagem e policia.»

Ora, já se vê que o nobre deputado, para

Nesta primeira parte não se tracta só de

satisfazer aquelles escrupulos do ministro do Paraguay,

alfandegas, tracta-se tambem mais, o além de alfandega,

alterou a redacção, e alterou-a para que o sentido em que

de porto pharol, practicagem e policia.»

a nova redacção não se prestasse ao pensamento de que

Diz agora a segunda parte (lê):

a

«A Republica do Paraguay se obriga a guardar por

regulamentos de um paiz aos regulamentos do outro paiz;

sua parte uniformidade nas leis, decretos e regulamentos

porém sim para o sentido em que essa redacção apenas

concernentes ás suas alfandegas.»

importasse a idéa de que os regulamentos do Paraguay

uniformidade

equivalesse

á

subordinação

dos

Na segunda parte do artigo se omittem as palavras

devessem guardar uniformidade entre si, assim como os

– porto, pharol, practicagem e policia. As palavras leis,

regulamentos

decretos

–

uniformidade entre si. Para mim é liquido não ser essa a

alfandegas –, e não podem auctorisar a reproduzir na

força das palavras uniformidade e reciprocidade; mas,

segunda parte os termos expressos na primeira, isto é,

não obstante, o nosso plenipotenciario conveiu nisso, e

porto; pharol, practicagem e policia – As palavras: leis,

portanto assim seja.

e

regulamentos

referem-se

ao

termo

do

nosso

paiz

tambem

guardassem

decretos e regulamentos referem-se positivamente a

Aqui cumpre perguntar: O que é que resulta da

alfandegas, porque o artigo diz terminantemente que as

segunda redacção? A uniformidade é das leis de um paiz

leis, decretos e regulamentos são concernentes ás suas

para outro, ou é das leis de um paiz entre si proprias,

alfandegas.

como pretendia a primeira redacção? A uniformidade,

Dizer que uma idea é concernente a alfandegas

entendida como no primeiro caso, foi repellida pelo

não é synonimo de ser ella tambem concernente á porto,

ministro

paraguayo,

e

nisso

concordou

o

nosso

pharol, practicagem e policia, termos que só se encontram

plenipotenciario, para salvar escrupulos; a uniformidade,

na primeira parte. Quer portanto se omittam as palavras

como no segundo caso, é repellida pelo nosso ministro,

leis e decretos, quer não, ellas não influem na questão, e

quando diz: «mas o que se acha estipulado é que o

a palavra alfandegas não póde significar porto, pharol,

Paraguay fará aquillo mesmo a que nos obrigámos; que

practicagem, policia. O nobre deputado é mesmo quem

haverá nos portos da Republica a uniformidade que se

vai agora justificar o meu pensamento.

encontrará nos portos fluviaes do Imperio.»

Continúa S. Ex. (lê):
«Direi a camara o que ocorreu a respeito deste
artigo.»
«No projecto que apresentei, esse artigo estava
redigido como se deseja que o fôsse. Estava redigido

E' necessario que nos entendamos. Que pensa o
Paraguay da redacção do artigo? Si pensa, como
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no segundo caso, que para esse effeito se formulou a imperial. Pouco mais me resta a dizer. (Lê.)
segunda redacção, e si o nosso ministro, accedendo á

«O nobre senador por Matto Grosso viu no artigo da

segunda, entende que a segunda é egual á primeira, então convenção concernente á policia entre os rios Apa e
ou eclipsou-se a intelligencia do governo paraguayo, ou se Branco uma concessão humilhante feita pelo governo
armára á sua boa fé.

imperial, uma quebra do nosso direito territorial na questão

Eu devo repellir uma e outra hypothese, como pendente a respeito do territorio da margem esquerda
menos digna, não só do governo paraguayo, como do nessa mesma parte do rio.
nosso

illustrado

plenipotenciario.

Mas

então

como

«Felizmente, senhores, o nobre senador por Matto-

compadecer se isto com a asseveração que nos faz o Sr. Grosso, longe de ver nesse artigo uma concessão
ministro de que a segunda redacção importa o mesmo que humilhante, entendeu que esse artigo é um passo dado
a primeira?

para a solução amigavel da questão de limites, isto é,

Supponha se que a segunda redacção, isto é, a considerou o artigo, não como concessão nossa, mas
redacção do artigo actual, importa o mesmo que a como concessão da Republica do Paraguay. (Apoiados.)
«Com effeito, senhores, longe de haver uma

primeira, e portanto que nos suppomos com o direito de

exigir do Paraguay a devida reciprocidade. Desde que o desistencia da nossa parte, houve-a da parte da
Paraguay

entende

e

argumenta

com

a

primeira, Republica, e sem desar para ella.
«O nobre senador por Matto-Grosso disse que nós

sustentando-a com a annuencia do nosso ministro, que

nella concordára, para desfazer escrupulos, e para salvar o reclamámos o direito de policiar a parte do rio Paraguay
pensamento da Republica, com que direito iremos nós comprehendida entre o seu affluente Apa e o denominado
exigir do Paraguay execução do tractado no sentido dos Rio Branco, e que cedêmos desse direito e reclamação.
protestos do nosso ministro?

«Esta proposição do nobre senador não é exacta.»

O Paraguay nos responderá: «Não é essa a

Pois, si nós sempre reclamámos até 26 de janeiro

intelligencia, mas sim a que damos á redacção do artigo». de 1857, como fica demonstrado, o direito de fazer essa
Mas, lhe tornaremos nós, o nosso ministro negociador nos policia em commum; si este foi o constante objecto de
assegura; e o disse em pleno parlamento que, o que nós todas as nossas reclamações, de todas as nossas
exigimos é o que se contém na letra do artigo, uma vez insistencias; si a isto o Paraguay respondeu, em data de
que elle seja lido attentamente e sem prevenção. Enganai- 11
vos, nos replicarão, o

de

maio,

dizendo-nos

que

não

nos

fazia

o

vosso ministro annuiu mui reconhecimento que exigiamos, que não tinhamos direito á

expressamente á segunda redacção, para evitar a essa concessão, porque não tinhamos

posse na parte

intelligencia que agora sustentais, desvanecendo desta contestada do rio; e si no tractado ultimamente celebrado
sorte todos os nossos escrupulos.

se diz que não poderemos policiar essa parte contestada,

Como proceder nesta conjunctura? Recorreremos fazendo-se assim plena vontade ao Paraguay, como é que
aos meios violentos? (E' uma hypothese, porque nisso não não cedêmos das reclamações que haviamos feito? Como
pensará o governo!)

é que não descêmos da pretenção que tinhamos agitado e

Como exigir do Paraguay o contrario do que fôra sustentado com tanta energia e vigor? Qual foi o
accordado?

pensamento que dominou no tractado? O da nossa nota

Supponha-se que o artigo lido attentamente e sem de 26 de janeiro, ou o da resposta de 11 de maio?

prevenção nos confere o direito; mas, si esse artigo foi

Quem ler esta resposta dada pelo nobre deputado,

interpretado no momento de sua redacção, e si, ao quem a comparar com a nota de 26 de janeiro, quem a
assignal-a, se veiu á um accôrdo acerca de sua confrontar com a nota de 11 de maio, quem comparar tudo
intelligencia, como contrarial-a hoje? Como sustentar a isto com o que disse o nobre senador ministro dos
intelligencia opposta?

negocios estrangeiros no relatorio de 1857, poderá dizer

A isto não se responde! Creio que se não póde que nunca pretendêmos ter direito á policia em commum
achar uma resposta plausivel!

daquelle trecho do rio? (Continúa a ler.)

Vê, portanto, o senado que a resposta, com que me

« Quando o governo paraguayo promulgou os seus

honrou o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, serve para regulamentos, em que haviam precauções muito rigorosas
descobrir mais um inconveniente no artigo.

para a policia dessa parte do rio, o governo imperial disse

Até agora eu dizia que a falta de reciprocidade ao

daquella

republica:

«

Essas

precauções

que

provinha do facto de que na segunda parte do art. 32 se estabeleceis em vossos regulamentos são desnecessarias,
não repetissem as palavras porto, pharol, policia, e porque as duas margens do rio nesse logar estão
practicagem. Agora apparece uma nova especie de falta completamente desertas, alli não ha que policiar; mas, si
de reciprocidade, a qual provém de que o governo quereis exercer por vossa parte essa policia, cumpre que
paraguayo considera que a uniformidade só se deve ella seja exercida em commum, porque o territorio da
entender entre as suas proprias leis e regulamentos, e não margem esquerda pertence-me, embora o meu direito não
dellas para com as nossas; pense muito embora lá o nosso esteja reconhecido pela Republica do Paraguay, e seja
plenipotenciario, como quizer, porque sempre ha de ser objecto de uma questão pendente. Eis o que disse então o
aquillo que neste caso o Paraguay quizer, e creio que, com governo imperial; não pretendeu policiar de facto, quiz
sufficiente razão, desde que se attende a que a isso se sómente resalvar o seu direito de soberania naquella parte
annuira para desvanecer escrupulos.
Isto é tão claro como a luz neste momento.
Passarei ao segundo ponto.

do rio.»
Pretendiamos policiar, sim, senhores; pretendiamos
exercer todos os actos de posse, sim, senhores; foi este o

Releva observar que o segundo ponto já se acha objecto de todas as reclamações até o dia
discutido e desenvolvido nas primeiras observações que
dirigi ao senado, quando pretendi demonstrar a repentina
mudança da politica do governo
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26 de janeiro. Consta isto da nota, que já li, do relatorio do e nas melhores condições, si isso não envolvesse uma
Sr. ministro dos negocios estrangeiros de 1857 e das questão de direito. Sou homem de principios, não renuncio
instrucções dadas ao Sr. Paranhos, como já fiz sentir. Esta a um direito, e principalmente contra os interesses do meu
é que é a verdade: para que não dizel-a toda ao paiz em paiz.
um negocio de tanta ponderação?

E demais, note-se que esta questão está presa a

Cedêmos portanto, e até daquillo mesmo que se duas outras questões de muito alcance. Primeiramente,
chama uti possidetis, que já nos havia sido garantido no refiro-me áquella em que toquei nas discussões passadas:
tractado de 1856, porque não podemos hoje practicar um O Paraguay pretende tornar neutro o trecho do rio entre o
só acto de posse nos logares em que hoje não podemos rio Branco e o Apa; esta é a sua pretenção constante; já
tambem exercer a policia em commum! Cedêmos tudo nos offereceu este expediente em dous projectos de
absolutamente! A questão dessa navegação em commum tractado, dos quaes um foi nos aqui apresentado pelo Sr.
ficou dependente do tractado de fixação de limites, para Gely, e o outro pelo Sr. Moreira de Castro, e eu creio que o
daqui a 4 annos. As palavras do nobre ex plenipotenciario passo dado pelo governo tende muito a facilitar essa
estão em opposição com os factos, com o que se vê muito pretenção do Paraguay, concorre muito para que daqui a
clara e terminantemente nas peças diplomaticas que ha quatro annos o Paraguay pretenda tornar definitiva a
pouco citei. (Continúa a ler.)
«O nobre senador por Matto-Grosso sabe tanto

neutralidade que já hoje existe de facto.
A segunda é que o Brasil deve fazer tantos quantos

quanto eu, que ha pouco passei por aquelles logares, que sacrificios forem possiveis para não abrir mão de um ponto
essa parte do rio está completamente deserta; que, ainda do rio onde se acha o Pão de Assucar. Si o Paraguay
quando os dois governos conviessem na policia em entende que esse ponto lhe é necessario e lhe convém,
commum, não mandariam para alli os seus guardas e nós tambem o devemos entender do mesmo modo; e eu
cruzadores para serem flagellados pelos mosquitos e pelo penso e digo que o Brasil perderia muito si cedesse o
calor, para logares onde não ha perigo de contrabando dominio e posse que tem sobre essas paragens. Não as
nem de contravenção alguma, onde a vida, além de devemos ceder ao Paraguay por principio ou interesse
ociosa, seria summamente incommoda.»
«A policia em commum, além de desnecessaria

algum, nem proclamar a sua neutralidade.
Aquelles que estão em dia com estas questões, que

pelas razões já ditas, não podia deixar de trazer conflictos, as estudam com verdadeiro interesse, que acompanham
porque o canal navegavel se approxima mais da costa esta discussão, si quizerem apreciar os fundamentos desta
paraguaya do que da brazileira. Si ahi concorressem os minha doutrina, abram o mappa, recordem-se da nossa
guardas e navios dos dois paizes, no estado em que ainda historia com o Paraguay, examinem a posição do Pão de
se acham os animos de uma e outra parte, os conflictos Assucar, e avaliem as conveniencias do Imperio e do
seriam inevitaveis. A estas razões accresce que similhante Paraguay em relação ao ponto contestado.
serviço seria, como já disse, sacrificio inutil imposto aos

E’ essa a segunda consideração; e, quando

empregados de ambos os paizes. Si a vida é arida e muito nenhuma dellas valesse, creio que não haveria razão
penosa mesmo nos logares onde ha estabelecimentos nenhuma plausivel ao menos que levasse o Brasil a ceder
sobre as extensas margens daquelle rio, quanto mais em de um direito, embora insignificante.
paragens de todo desertas?
Nestes dois trechos do discurso do nobre deputado
a questão é chamada para um terreno differente, o das

Eu neste caso não fallo como opposionista....
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Apoiado.
O SR. MIRANDA: – Não sou opposicionista nestas

conveniencias; mas não deve ser esse o terreno, não se questões; o governo deve ter disto uma prova em relação
deve tractar assim uma questão de tanto futuro.

a um assumpto, embora pequeno, no qual ha pouco tomei

As razões que com effeito se deram no protocolo, parte. Nunca serei opposicionista quando pozer em
são que os logares eram desertos, e portanto não valia a comparação os interesses do meu paiz com os interesses
pena de serem policiados; mas a questão é toda de direito, de um paiz estranho. Não ha consideração alguma que me

Sr. presidente. Tinha ou não o Brasil o direito de policiar faça sacrificar a dignidade do meu paiz ás pretenções de
em commum esse trecho do Paraguay? Tinha; porque este um paiz estrangeiro. Pela mesma razão tambem não ha
é realmente um dos direitos que resultam, sinão da motivo algum que me faça calar meu pensamento contra
soberania e do dominio que nos contestam, ao menos da quem quer que seja que se ache no ministerio, quando vir
posse que nos não podem negar; e tanto esta devia ser que o procedimento desse ministerio, por quaesquer
reconhecida, que no tractado de 6 de abril já o tinha sido; considerações que fôr, concorre para prejudicar os
nesse

tractado

reconheceu-se

que

tinhamos

o

uti interesses da nação.

possidetis nessas margens e o direito de o manter e de o

Hei de portanto nesta casa clamar, protestar

fazer respeitar. A questão é portanto si o logar nos sempre com a mesma independencia na discussão destas
pertence, si deveriamos ou não ter o direito de o policiar ao materias.
menos em commum com a nação ribeirinha.

Entendo pois que o tractado nesta parte foi

Podem ser aridos, cheios de mosquitos, desertos, desgraçado; é isto o que sempre tenho sustentado; posso
epidemicos esses logares; mas não se nos tire o direito de estar em erro; discuta-se a materia e o paiz que decida.
os policiar quando quizermos. Eu não insistiria neste

Creio haver expendido com todo o desenvolvimento

ponto, ou acompanharia os senhores que sustentam a o meu pensar sobre este ponto. Passarei ao terceiro e
vantagem do tractado, de bom grado renunciaria a um ultimo.
gráo de terras que não valem nada para o Imperio do
Brasil, que as tem muitas

A questão da neutralidade do trecho contestado do
Paraguay me levou a fazer uma observação, e era essa
que, ao passo que tudo haviamos cedido,
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ainda tivessemos sido tão generosos que fossemos do Brasil (notem bem) em Buenos-Ayres, resalvou nessa
reconhecer ao Paraguay um direito de soberania na parte occasião o direito com que o governo imperial póde
do territorio que desce da Bahia Negra até o gráo 20. O disputar o dominio desse territorio á Bolivia e á republica
Paraguay não nos merecia então isso, e nós podiamos mui do Paraguay.»
bem prescindir de similhante declaração, que se encontra

«Si o forte Olimpo desse propriedade e posse sobre

em um dos dois unicos protocolos que acompanham o a margem direita do Paraguay, contra os antigos tractados,
tractado (repito dois unicos, porque V. Ex. sabe que e independentemente de estabelecimento sobre essa
sempre

reclamei

e

protestei

pela

exhibição

das margem no territorio, de que se tracta, muito mais fundado

conferencias, officios ou relatorios, que servissem para seria o direito do Brasil (notem bem) ao territorio adjacente
esclarecer as questões, mas a nada attendeu o Sr. ao seu estabelecimento de Coimbra.»
Pois, senhores, si o Brasil é o proprio que diz ao

ministro, apezar de muito provocado).

Disse mais que esse reconhecimento tanto mais governo do Paraguay que resalva seus direitos sobre o
inconveniente era, quanto concorria elle para de algum territorio que a Bolivia disputa ao Paraguay; si o Brasil é o
modo ferir as susceptibilidades da Bolivia, a quem proprio que diz que elle Brasil póde disputar a posse desse
deviamos benevolencia e sympathia, e com quem cumpria terreno com o mesmo direito, com que o póde fazer e
manter relações de amizade e de paz, a que essa fazem o Paraguay e a Bolivia; si o nosso ministro resalvou
republica se achava tão disposta, que ella mesma as então nosso direito na occasião em que a Bolivia
solicitára, segundo nos refere o Sr. conselheiro Paranhos processava a sua reclamação, como é que nos diz hoje o
em seu relatorio de 1856. Não me parecia, pois, justo, nem nobre deputado que nos é indifferente reconhecer no
generoso, que, no momento em que a Bolivia nos Paraguay esse direito, porque o nosso reconhecimento
protestava a sua sympathia e amizade, a fossemos não póde influir nas questões pendentes, ou que possam
contrariar na pretenção que ella tem justamente ao vir a pender entre o Brasil e a Bolivia?
territorio cuja soberania reconheciamos no Paraguay, que,

Si considerei como inconveniente o acto pelo qual

a troco disso, nos havia recusado o direito de policiar o que se disse que o Paraguay era senhor dos terrenos que a
Bolivia contesta, muito mais razão tenho agora para

era nosso.

Isto é differente de dizer-se que a Bolivia nos deve declarar que não só o considero inconveniente para com a
merecer mais sympathia que o Paraguay, e que por Bolivia,

mas

egualmente

inconveniente,

e

mesmo

sympathias nos devamos inspirar na solução das grandes temerario em relação ao Brasil, visto como é certo e
reconhecido que não é só a Bolivia que se suppõe com

questões internacionaes.

Referindo se a este topico do meu discurso, disse o direito a reclamações, porém sim tambem o Brasil, que
nobre deputado que podiamos facilmente reconhecer tal entende poder ter pretenções eguaes sobre esse territorio,
direito no Paraguay, como sempre tinhamos reconhecido, e tanto que já resalvava seus direitos.
sem que esse reconhecimento podesse influir de modo

Eu creio, Sr. presidente, que V. Ex. não póde

algum nas questões futuras que se podessem suscitar considerar fóra dos limites da prudencia a maneira por que
entre a Bolivia e o Paraguay; que eramos indifferentes á raciocino sobre similhante materia. Si a Bolivia tem
essa questão, e portanto podiamos avalial-a com toda a pretenções a essa parte de territorio, e si estamos em
relações pacificas para com ella, deveriamos descontental-

independencia e imparcialidade.

Peço licença ao nobre deputado para lhe declarar a, dando nessa questão ao Paraguay uma preferencia que
que não posso apoiar esta sua doutrina. O Sr. conselheiro a deve de contrariar? Si eguaes pretenções podia ou póde
Paranhos

é

o

proprio

que

nas

conferencias

que mover o Imperio, e tanto que nesse sentido já protestára,

precederam ao tractado de 6 de abril consignou principios tanto que o proprio nobre deputado o declarou na
algum tanto differentes, e principios que não podem deixar conferencia que ha pouco referi, para que inutilisar com
de ser actualmente chamados para a questão.

similhante favor ao Paraguay nossos protestos e nosso

Recorde-se o Sr. conselheiro Paranhos do que direito á eguaes pretenções? E a troco de que se fez tudo

disse ao ministro do Paraguay na segunda conferencia isto?
celebrada em 12 de março de 1856. Então o ministro do

Note V. Ex. uma circumstancia: nós reconhecêmos

Paraguay trouxe o forte Olympo como razão contra nossas no Paraguay contra a Bolivia o direito á um terreno que a
pretenções relativamente ao trecho contestado do rio, e o Bolivia disputa ao Paraguay, e sobre o qual resalvámos o
Sr. Paranhos, respondendo-lhe disse (lê):

nosso direito, porque podemos ter eguaes pretenções; nós

«Com melhor fundamento póde o governo imperial reconhecêmos no Paraguay esse direito justamente no
pretender o territorio que se estende ao sul da Bahia Negra momento em que lhe cedêmos tudo, inclusive a faculdade
até o forte Olympo, no qual nem o Brazil nem o Paraguay de policiar as margens de um trecho do rio que nos
(notem bem) e nem Bolivia, que tambem reclama, possue pertence, inclusive o direito a pretenções eguaes ás da
nenhum estabelecimento.»
«O Sr. plenipotenciario paraguayo não ignora que o

Bolivia.
Que vantagem resultou desse tractado em relação

encarregado de negocios da Bolivia (notem bem) junto á ao segundo ponto de nossas reclamações? Nenhuma!
Confederação Argentina, o Sr. Cruz Benevente, protestou Dissemos que era do Paraguay contra a Bolivia aquillo que
em 1852 contra o ajuste de limites que nesse anno tambem podiamos dizer que é nosso contra o Paraguay e
celebrou a Republica do Paraguay com a Confederação, a Bolivia; renunciámos a todos os actos de posse, á toda e
allegando que Bolivia tem direito á margem direita do rio qualquer policia; firmamos o primeiro passo para proclamar
Paraguay entre os parallelos de 20, 21 e 22º, isto é, ao talvez daqui a 4 annos essa neutralidade contra a qual hei
territorio que se estende da Bahia Negra até defronte do de protestar sempre com todas as minhas forças! Todos os
rio Apa. Sabe tambem o Sr. plenipotenciario paraguayo annos, quando si poder tractar de negocios com o
que o ministro
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Paraguay, hei de discutir, neste sentido, embora esteja só!

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

Vê portanto o senado que em todos os tres pontos, ESTRANGEIROS: – Mas não podiamos entrar nelle agora.
os unicos que escolheu o nobre deputado para com elles
me combater, S. Ex. não foi de modo algum feliz.

O SR. MIRANDA: – Pelo tractado de 6 de abril nos
foi reconhecido o uti possidetis e o direito de o manter; ora,

Si se tracta da policia do rio, da justa pretenção que não será uma consequencia do uti possidetis o direito de
tinhamos a policiar em commum, esse direito que policiar?
haviamos com todo o vigor sustentado antes, e pelo qual

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

haviamos reclamado com tanta energia, esse direito não o ESTRANGEIROS: – Mas entenderam ambas as potencias
podemos exercer, delle fomos esbulhados, cedêmos: é a que era melhor não haver policia.
O SR. MIRANDA: – A policia é uma consequencia

letra do art. 12.

Si se tracta da reciprocidade do tractado, que aliás do direito de posse...
tem a outros respeitos vantagens que não negarei nunca;

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

si se tracta da reciprocidade do art. 32 relativamente a ESTRANGEIROS: – Não ha nada que policiar.
alfandegas, porto, pharol, policia, etc., o triumpho é do

O SR. MIRANDA: – Embora se não exercesse o
direito, este não devia ser negado. Quero dizer, que tenho

Paraguay.

Si nos referimos á Bolivia, basta ler o trecho da na minha casa o direito de pintar, varrer, mudar os trastes,
conferencia que citei, para se reconhecer que a razão está andar pelas salas, pelos corredores, embora não exerça
de minha parte, quando desapprovo o acto de se esse direito; mas não quero que um vizinho meu venha
reconhecer o dominio do Paraguay no terreno que demora dizer-me «Você não tem o direito de entrar por esta porta,
cortar aquella arvore, etc.»

abaixo da Bahia Negra.
Não tocarei em outros pontos do tractado, porque já

O

SR

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

o fiz em outra occasião, e o Sr. ministro dos negocios ESTRANGEIROS: – Podemos dizer o mesmo.
O SR. MIRANDA: – Pelo tractado de 6 de abril

estrangeiros me não respondeu.

tinhamos o uti possidetis, isto é, o direito de posse, e

Uma simples observação, e concluirei.

Tem o Brasil firmado esse precedente em relação portanto de andar, de policiar, de defender, etc., e esse
ao Paraguay, renunciando ao direito de policia. O Imperio direito nos foi tirado. Ficámos áquem da época do tractado
terá de tractar ainda com outras nações sobre materia de 1856.
identica. Esse precedente não o incommodará, não o

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

contrariará? Essas nações não invocarão esse precedente, ESTRANGEIROS: – E nós tirámos tambem.
allegando que não se acham em peiores circumstancias

O SR. MIRANDA: – Tirámos o que, si elles são

que o Paraguay, que devem ter, como elle, eguaes direitos senhores e possuidores? Pois nós os não reconhecêmos
como senhores e possuidores? Elles nos obrigaram a

e vantagens?
O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS ceder, e então fingiram que nos faziam o favor de

ESTRANGEIROS: – Tambem o Paraguay não póde acompanhar. Venham as conferencias, os officios, os
documentos, que o Sr. ministro nos recusa, discutamos...

policiar esses logares.
O SR. MIRANDA: – Confessando nós no tractado

Logo, por qualquer lado que se considere a

que elle é senhor pleno, sinão policia, é porque não quer e questão, achamo-nos em posição menos favoravel. O
governo o que quiz foi adiar o desenlace das questões

não quiz.
O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS principaes até que chegue o tempo em que possamos

ESTRANGEIROS: – Obrigou-se no tractado a não policiar.

tractar da questão de limites: seja feita á sua vontade!

O SR. MIRANDA: – Nós lhe reconhecêmos o direito Agora o que peço ao Sr. ministro dos negocios
de soberania; si elle não policia, é porque não quer; e nós estrangeiros é que aproveite os quatros annos que nos
não policiamos, porque não podemos.
O

SR.

MINISTRO

DOS

restam, que olhe para as fronteiras do paiz, olhe para as
NEGOCIOS provincias de Matto-Grosso, e Rio Grande do Sul, de modo

ESTRANGEIROS: – Obrigou-se por um tractado a não que daqui a quatro annos possamos, cheios de justiça e de
policiar.

razão, dizer: «Estes são os limites,» e não nos vejamos

O SR. MIRANDA: – Obrigou-se a isso porque quiz.
O

SR.

MINISTRO

DOS

nos embaraços em que nos vimos ultimamente. Em quatro

NEGOCIOS annos nos podemos preparar para obter justiça de nossos

ESTRAGEIROS: – Quando elles quizerem policiar, nós vizinhos; elles tambem se estão preparando.
policiaremos tambem.

Tenho concluido, Sr. presidente.

O SR. MIRANDA: – V. Ex. está enganado; elles são

Não havendo mais quem tenha a palavra, o Sr.

senhores, e o que somos nós? Não somos senhores, e presidente declara adiada a discussão, por não haver casa
nem somos já possuidores, porque desgraçadamente esse para se votar; e dá para a ordem do dia da seguinte

uit possidetis que está garantido no tractado de 6 de abril sessão a mesma já designada tanto na 1ª, como na 2ª
não o podemos mais manter.
O

SR.

MINISTRO

parte.
DOS

NEGOCIOS

ESTRANGEIROS: – Adiámos esta questão para o tractado
definitivo; e por isso eu disse nas minhas instrucções que
só se tocasse nessa materia, si da parte do presidente da
republica houvesse disposição para isso.
O SR. MIRANDA: – Mas esse era um dos dois
pontos principaes que fizeram sempre assumpto de todas
as nossas reclamações, e pelo qual sempre insistimos com
todo o vigor até 26 de janeiro de 1857: Logo, cedêmos,
adiando!

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde.
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mez desempenhou a sua missão, e que elle, como orador
da dita deputação, recitára perante o mesmo augusto

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI senhor o seguinte discurso:
DE LACERDA.

«Senhor! Quem diz o grande dia do Brasil – o
primeiro dia do Brasil – ou simplesmente o dia do Brasil –,

A’s 11 horas da manhan, feita a chamada, tem bem designado o dia de hoje, o dia 7 de setembro: é
acharam-se presentes vinte e tres Srs. senadores, faltando que, si nos fastos das nações apparecem feitos heroicos,
com causa participada os Srs. Baptista de Oliveira, acontecimentos de alta importancia e de mui gratas e
Vasconcellos, Paula Pessoa, Vianna, Wanderley, marquez gloriosas recordações para essas nações, dentre elles ha
de Caxias, marquez de Itanhaem, marquez de Olinda, e um que, ou excede em importancia e gloria a todos os
visconde de Albuquerque; e sem ella os Srs. Ferraz, outros, ou é tal que, além da importancia e glorias que lhe
Dantas, barão da Boa-Vista, barão do Pontal, barão de são proprias e exclusivas, contém, reune em si a
Quaraim, barão de Suassuna, Candido Borges, Carneiro importancia e gloria de todos os outros, que lhes são
de Campos, Souza Queiroz, Paula Albuquerque, Almeida e filiaes, que delle nasceram.
Albuquerque, Mendes dos Santos, Sinimbú Pimenta

«O seu dia por excellencia, o dia nacional, é o

Bueno, Araujo Ribeiro, Souza Ramos, Fernandes Torres, transumpto fiel de todas as gratas recordações e gloriosas
Fonseca,

Dias

de

Carvalho,

Nabuco,

Marquez

de tradições da nação. Este dia entre nós, senhor, é

Mont’Alegre, visconde de Itaborahy, visconde de Sapucahy incontestavelmente o dia 7 de setembro. Nesse dia e no
e visconde de Uruguay.

anno de 1822, o augusto pai de V. M. I., o inclito e

O Sr. Presidente declarou que não podia haver magnanimo fundador deste Imperio, o immortal Sr. D.
sessão por falta de numero para formar casa, e convidou Pedro I, da mais saudosa memoria, na flôr de seus annos,
os Srs. senadores presentes para trabalharem nas cheio de resolução e de força, cercado de seus fieis
commissões.

subditos, de muitos descendentes de Amador Bueno da
Ribeira, cuja patria avistava nas campinas do Ypiranga,
SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO.

depois de bem pensar, soltou este ingente brado –
Independencia ou morte! – A esta voz poderosa, que forte

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI retumbou em todos os angulos do Brasil, em todos os
DE LACERDA.

corações brasileiros, surgiu o Imperio de Santa Cruz, e se
collocou como nação independente a par das nações

Summario. – Expediente. – Primeira parte da ordem civilisadas do mundo, que o saudaram com bondade,
do dia. – Santa Casa da Misericordia. Discurso do Sr. admirando seu ardimento e louçania. Como bom pai, que
visconde de Jequitinhonha. Emenda. Votação. – Dispensa se não limita a dar existencia a seus filhos, mas cuida em
a estudantes. Artigos additivos. Observações dos Srs. melhorar essa existencia e resguardal-a de perigos e
Ferreira Penna, Dias de Carvalho e Candido Borges. desgraças, o augusto pai de V. M. I, que tambem é o pai
Votação. Urgencia. Votação. – Segunda parte da ordem do do Brasil, deu a este seu querido filho, dilacerando as mais
dia. – Prorogação da lei do orçamento vigente. Discurso do sensiveis e delicadas cordas do seu magnanimo e paternal
Sr. visconde de Jequitinhonha. Votação. – Pensões ás coração, o penhor mais seguro, a melhor, ou antes a unica
viuvas e filhos dos guardas nacionaes mortos em combate. taboa de salvação que o podia livrar e tem livrado, e que
Votação. – Companhia do Mucury. Discursos dos Srs. ha de perpetuamente livral-o das desgraças e catastrophes
visconde de Jequitinhonha e Ferreira Penna.

que appareciam e infelizmente apparecem nas vizinhanças

A’s 10 horas e 40 minutos da manhan, o Sr. do Imperio. Uma corôa no berço, senhor, salvou o Brasil.
presidente abre a sessão, estando presentes 32 Srs. Tudo, senhor, tudo devemos ao augusto pai de V. M. I.,
senadores.

cujo nome a historia tem gravado em letras de ouro, como

Lidas as actas de 4 e 6 do corrente mez, são o daquelle heróe que mais glorias e abnegações reune em
approvadas.

si: deu existencia a um grande Imperio, liberdade e
instituição livres, da mais profunda sabedoria, a duas

EXPEDIENTE.

nações, abdicou duas corôas!!!
«Canticos de gratidão se lhe entoem, pois, hoje e

O Sr. 1º Secretario lê um officio do Sr. senador cada anno no mesmo dia. Eguaes graças, senhor,
Francisco de Paula de Almeida e Albuquerque, pedindo rendemos a V. M. I., augusto herdeiro de tantas glorias,
que lhe sejam abonados os seus subsidios. – A’ talentos e virtudes, que, marchando na vereda por elle
commissão de constituição.

aberta, consolida e aperfeiçôa as nossas instituições, e vai

Foram sorteados para a deputação que tem de levando o Brasil a occupar entre as nações a importante
apresentar a Sua Magestade o Imperador o decreto da posição a que a Providencia o tem destinado, obtendo
assembléa geral fixando as forças de terra para o anno para si o distincto logar que o aguarda no templo da gloria,
financeiro de 1859 – 1860, e de pedir respeitosamente ao no alcançar da immortalidade. Eis os puros sentimentos,
mesmo augusto senhor que se digne designar dia, hora e os fervorosos votos que o senado, cheio de jubilo, nos
logar para a sessão imperial do encerramento da encarregou de apresentar em solemne deputação ante o
assembléa geral, os Srs.: barão de Pindaré, marquez de excelso throno de V. M. I., felicitando a V. M. I. no
Itanhaem, Cunha Vasconcellos, barão de Quaraim, Souza anniversario de um dia tão glorioso para o paiz, para V. M.
Ramos, Dias de Carvalho e marquez de Abrantes.
O

Sr.

Fonseca

participa

que

a

deputação

encarregada de felicitar S. M. o Imperador no dia 7 deste

I., e para a augusta familia de V. M. I.»
Ao que S. M. o Imperador se dignára de dar a
seguinte resposta:
«E’ com o maior jubilo que me associo ao vivo
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regosijo de que se acha possuido o senado na celebração alimenticios, e nós tractamos nesta occasião de diminuir os
do anniversario do dia mais glorioso da nossa historia.»

impostos sobre os generos alimenticios. Além disso tem-se

O Sr. Presidente declara que a resposta de S. M. I. verificado que o uso do vinho para os colonos ou pessoas
é recebida com muito especial agrado.

europeas emigradas para o Brasil é indispensavel portanto

Compareceram no decurso da sessão mais oito torna-se ainda mais genero alimenticio: seria portanto uma
Srs. senadores.

verdadeira contradicção diminuirmos por um lado os
impostos sobre os generos alimenticios, e augmentarmos

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA.

por outro lado esses mesmos impostos. Já por esta fórma
se vê quanto é anti economica e contraria á situação em

SANTA CASA DE MISERICORDIA.

que nos achamos a creação do novo imposto.
Mas lembrarei ao senado que hoje ha uma

Entra em discussão o art. 1º da resolução sobre o provincia que perdeu inteira e absolutamente o seu
imposto para a Casa da Misericordia.

commercio com a Hespanha, em consequencia do

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. augmento dos direitos relativamente aos vinhos; esta
presidente, quando se tractava da 1ª discussão desta provincia

é

a

do

Maranhão.

Para

alli

concorriam

resolução, offereci á consideração do senado algumas embarcações hespanholas a comprarem generos de
observações relativamente ao imposto que se vai crear em producção daquella provincia, levavam algumas vezes
beneficio

da

Santa

Casa

da

Misericordia.

Tenho tambem moeda metallica, e os seus vinhos entretanto hoje

constantemente feito ver ao senado que meu desejo não é, quasi que se póde dizer que não apparece alli uma só
nem

póde

ser,

despir

a

Santa

Casa

dos

meios embarcação daquella nação.

indispensaveis para prestar tão importante serviço de
caridade, como o que tem sempre prestado aos pobres.

Augmentado portanto este direito, estou convencido
de que tambem augmentará a difficuldade que acabo de

Desejoso de concorrer tanto quanto em mim couber expôr. Ha somente uma consideração que poderia arrastar
para que a Santa Casa da Misericordia augmente seus o senado a votar pelo imposto, e vem a ser a facilidade da
rendimentos, offereci á consideração do senado alguns arrecadação, isto é, a Casa da Misericordia, creado este
alvitres, com os quaes ella podia conseguir o fim que novo imposto, ha de arrecadal-o com facilidade, e creio
pretendemos. O nobre senador pelo Ceará oppoz-se a mesmo que com exacção; mas por outro lado a alfandega
alguns delles, assim como a algumas observações que fiz terá de augmentar e complicar a sua escripturação com
sobre os principios de economia que deverão reger aquelle uma
pio estabelecimento.

escripturação

absolutamente

especial.

Deste

argumento já me servi; e o nobre senador pelo Ceará

Não repetirei hoje as observações pró e contra o respondeu que já existe essa escripturação. Concordo;
que disse; o senado em sua consciencia saberá avaliar o mas, si nós podermos diminuir a escripturação da
que disse o nobre senador pelo Ceará, impugnando-as.

alfandega, conseguiremos um fim necessario e util.

Mas creio, Sr. presidente, que o nobre senador pelo

Sr. presidente, neste projecto, segundo acabo de

Espirito Santo veiu justificar o que eu havia dito ler, não me parece que se determine a época em que este
relativamente á falta de economia nos diversos ramos do imposto deve acabar; portanto é um imposto perpetuo,
serviço daquelle estabelecimento. Estou persuadido de quando aliás me parece que impostos creados para
que o nobre senador pelo Ceará não deixará, como misteres especiaes devem ser calculados de modo que em
provedor

illustrado

da

Santa

Casa,

de

tomar

em sua base se comprehenda outra que é a do tempo que o

consideração aquillo que se disse aqui, e de remediar imposto deve durar.
tanto quanto estiver em seu poder os abusos que
porventura possam existir.

Portanto já se vê que o projecto por esta fórma é
defeituoso. Além disso diz o projecto: «O subsidio dos

Tractarei, porém, hoje, Sr. presidente, unicamente vinhos arrecadados na alfandega da côrte, em beneficio do
de substituir aquelle imposto por outro. No discurso que hospital geral da Santa Casa da Misericordia, será d’ora

proferi tomei a liberdade de perguntar ao nobre senador em diante, etc.»
pelo Ceará, emquanto pouco mais ou menos montaria o

Vê-se, portanto, que este imposto, além de ser

novo imposto que se ia crear; o nobre senador creio que perpetuo, tem tambem a condição de ser local, por isso
respondeu que esse imposto não produziria mais de 30 a que se diz: «Um subsidio dos vinhos arrecadado na
40 contos de reis. Creio tambem que se póde dizer que alfandega da côrte.» Porconsequencia é local e especial
este calculo não é exacto, porque me parece que quem o para a alfandega da côrte, e portanto os vinhos que forem
fez não tomou em consideração a diminuição que importados na Bahia, Pernambuco e outros quaesquer
necessariamente deve resultar do augmento do imposto.

logares não terão de soffrer este imposto, e isto seria

Poder-se-hia dizer que, augmentando-se o imposto estabelecer

verdadeiro

desequilibrio

relativamente

á

por um lado, por outro lado diminue-se o seu rendimento, compra e venda deste genero.
em

consequencia

daquelle

mesmo

augmento;

mas

Creio que poder-se-ha seguir aquillo que vou dizer,

tambem póde augmentar a população, e porconsequencia isto é, que os vinhos importados na Bahia e de lá trazidos
ficar equilibrada uma cousa com outra. Concedo tudo isto para a alfandega do Rio de Janeiro não pagarão aqui os
ao nobre senador; mas, não tendo S. Ex. tomado em 10 rs.; o projecto não diz, nem eu posso mesmo inferir o
consideração

as

observações

economicas

que

fiz contrario daquilo que observo. O projecto não resolve esta

relativamente á creação do imposto, permitta-me que eu difficuldade; naturalmente o nobre senador pelo Ceará
as reproduza; isto é, que o imposto não é do numero dirá, em aparte, ou como julgar mais apropriado, alguma
daquelles que nós devamos crear hoje.

cousa para esclarecer o senado: na minha opinião, creio

Primeiramente creio que se póde considerar o que os vinhos despachados na provincia da
imposto sobre o vinho coxo um imposto sobre os generos
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Bahia ou em outro qualquer porto do Imperio e o imposto, pouco mais ou menos, como eu lembro ao
trazidos como commercio de cabotagem para o Rio senado e tomo a liberdade de propôr.
de

Janeiro,

não

serão

de

modo

Não

algum

ha

a

menor

duvida

relativamente

a

sobrecarregados com o novo imposto, avista desta arrecadação, tudo é facil. A maneira como aquelle
resolução.

(O Sr. marquez de Abrantes dá um aparte).

imposto se acha estabelecido na França faria talvez
receiar que elle fôsse de difficil arrecadação, porque

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – alli era de 1/10 por cada franco de rendimento, e

E’ o que se não deduz da resolução, e por isso ainda nisso poderia haver abuso; mas, estabelecida a
é mais defeituosa; a resolução, neste caso, dá um arrecadação por outra fórma, o governo póde fazer

arbitrio ao governo para resolver a questão, e é assim regulamentos com os quaes venha ella a verificar-se
que de ordinario nós votamos leis tão sérias como com a exactidão necessaria, e não haverão abusos.

Não é doloroso que venha um nigromante ou

aquellas que têm por fim crear um imposto. O que eu

entendo da resolução é que aquelles vinhos que titereiro divertir o povo com seus tregeitos e bonecos,
forem despachados aqui, sendo para consumo da levando do paiz sommas enormes, sem que deixem
capital do Imperio, não de ser onerados com mais 10 n’elle uma ou outra exportula em favor da pobreza?
rs.; mas daqui não se póde inferir com exactidão, não Em grande parte as despesas da Santa Casa da

se póde entender, sinão por uma interpretação Misericordia são feitas com os estrangeiros: os

extensiva da disposição da lei, que aquelles vinhos estrangeiros porconsequencia que vêm aqui divertirque forem despachados na alfandega da Bahia e nos e divertirem-se a si, não devem deixar no paiz

outros logares, e depois vierem para o consumo do alguma parte d’esse seu rendimento? Havemos nós

Rio de Janeiro, sejam aqui onerados com esse de alterar as nossas lei fiscaes, pôl-as em collisão e
imposto; seria preciso uma declaração muito formal, difficuldades com as nossas relações commerciaes e

porque taes materias nunca devem ser interpretadas as nações estrangeiras, sómente para não impormos
extensivamente, mas unicamente segundo a letra da sobre os divertimentos?
lei.

Sr. presidente, eu creio que seria inteiramente

Sr. presidente, eu tomarei a liberdade de prolixo entrar em consideração mais extensa a este

offerecer á consideração do senado uma substituição respeito. Falta-me sómente lembrar ao senado que a

deste imposto; o nobre senador pelo Ceará terá a respeito dos quatro beneficios que cada um theatro
bondade de ouvir a substituição, e, si concordar com póde dar em favor da Santa Casa da Misericordia, ha
ella, emendar-se-ha a resolução nesse sentido, para a maior facilidade.
satisfazer o fim que se tem em vista. Depois de ler a

E para o provar bastaria mostrar ao senado a

emenda, mostrarei que não ha inconveniente algum a lista de beneficios que tem dado o theatro de S. Pedro
respeito de em tempo adoptal-a, e então expenderei de Alcantara em favor de estabelecimentos pios, ou

as razões que tenho para assim pensar. (Lê a religiosos, de edificação de egrejas e de artistas
emenda.)

pobres; mas esqueceu-me trazel-a de casa. Si pois

Estou persuadido, Sr. presidente, que com esta aquelle

emprezario,

movido

inteiramente

pelo

emenda a Santa Casa de Misericordia arrecadará para espirito de caridade e de humanidade, se presta
mais de 40:000$ de réis; os quatro beneficios dados expontaneamente

aos

encargos

que

tenho

em cada um dos theatros da côrte creio que se póde mencionado, por que motivo não acceitará com
dizer desde já que hão de annualmente montar a prazer a imposição de dar todos os annos quatro
muito perto de 20:000$, e os outros divertimentos beneficios em favor da Santa Casa da Misericordia?
que de dia em dia vão augmentando de numero hão
de tambem produzir importante rendimento.

que

Não fallo do theatro lyrico, porque esse, si bem

muito

cioso

se

tenha

mostrado

de

suas

Note o senado que os bailes mascarados nada representações, sendo raro ler-se um annuncio de

offerecem de utilidade, a não ser divertimento, e beneficio alli dado em favor deste ou daquelle

divertimento bem escusavel; si nada pois offerecem estabelecimento de caridade, ou ainda de outro
em beneficio do publico, nem mesmo divertimento, genero, todavia estou certo que egualmente acceitará
concorram ao menos para beneficio da Misericordia e o imposto com cordialidade, e tanto mais que recebe

da pobreza. Senhores, em todos os paizes taes uma avantajada subvenção annual, a qual seria mais
divertimentos são onerados com uma imposição em que sufficiente, sinão excessiva, si aquella empreza

favor dos pobres. Eu não farei aqui, Sr. presidente, a lyrica judiciosa e economicamente fôsse dirigida;
historia deste imposto em varias nações, mas direi portanto eu creio que tambem o theatro lyrico ha de
alguma

cousa

relativamente

acontecido na França.

áquillo

que

tem sujeitar-se a esta imposição de muito bom grado. Os
outros estão no mesmo caso, por isso não acho a

Este imposto foi alli creado desde 1541; note o menor difficuldade na arrecadação deste imposto,

senado ha quantos annos existe elle estabelecido; ha que além de nada haver nelle que encontre os
quantos annos, portanto, a experiencia tem mostrado principios

economicos,

que o imposto é de summa utilidade e de facillima humanitario que é possivel.
arrecadação. Então, a imposição foi alli creada como

é

sobretudo

o

mais

Creio pois que o nobre senador pelo Ceará, ha

uma especie de compensação dada aos pobres, por de acceitar com benevolencia a emenda substitutiva
isso que, sendo os espectaculos em hora em que os que offereço ao primeiro artigo do projecto. Estou,

actos religiosos tinham logar, isto é, do meio dia ás 5 porém, como que lendo no espirito do nobre senador
da tarde, os pobres perdiam as esmolas que lhes o seguinte: « A vossa emenda póde ser boa,
dariam os fieis que estavam nos espectaculos.

magnanima,

humanitaria,

a

Santa

Casa

da

Luiz XIV porém estabeleceu o imposto debaixo Misericordia não perde á cousa alguma com essa

de um outro principio, isto é, entendeu que os substituição, mas não ha tempo para adoptar a
divertimentos deverão servir para alliviar os males e emenda e voltar á outra camara, e assim ficará a

os soffrimentos da humanidade, e então em 1.699 Santa Casa, ainda este anno, sem esses meios»
estabeleceu
Vejamos, Sr. presidente,
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si eu posso responder a esta duvida, que me parece a sinão uma emenda a um imposto que foi creado por
mais importante para o nobre senador.

aquella camara. A camara dos Srs. deputados creou o

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Ainda ha imposto de 10 réis sobre cada medida de vinho; pois bem,
outra, a de não poder o senado iniciar.

o senado emenda essa imposição, fixando o que devem

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Hei de pagar os theatros e mais divertimentos publicos.
responder tambem a essa. Emquanto á primeira duvida,

Si acaso procurassemos o sentido estricto da

hoje correu aqui, no senado, que se ia prorogar a sessão, iniciação dos impostos, poderiamos dizer que a emenda
e então, dado este caso, temos tempo de sobra para para mais ou para menos do imposto denuncia a iniciativa
acceitar-se a emenda, ir á outra a camara, discutir-se lá e do imposto na parte em que se augmenta ou diminue; mas
ser approvada ou rejeitada. Mas, supponhamos que esta não

é

esta

hypothese não se dá, isto é, que nós não temos constantemente;
prorogação até dezembro.

a

intelligencia
tem-se

que

entendido

se
que,

tem
creado

dado
um

imposto pela outra camara, ao senado cabe o iniciar a sua

UMA VOZ: – Até dezembro?

modificação; porque de outra fórma ficariamos reduzidos á

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Não unica condição de rejeitar ou approvar o imposto; e isto,
estabeleço que a época de dezembro, como hoje aqui segundo nossa constituição, segundo nossos estylos,
correu, é immutavel; mas refiro-me á prorogação de mais segundo nossos principios, seria um absurdo, ou pelo
dia menos dia; o que é verdade é que teremos longa menos muito prejudicial ao paiz.
prorogação para discutirmos o orçamento, que, vindo a 10

A objecção que offereceu o nobre senador pelo

ou 12 deste mez, isto é, dentro das prorogações, devemos Ceará tinha sido prevista por mim; e nem era possivel que,
discutil-o tambem dentro de prorogações! Si porém não sendo eu senador, offerecesse á consideração do senado
temos tão longa prorogação, teremos ao menos de cinco essa substituição do imposto sem primeiramente examinar
ou dez dias, que é o minimo, não para discutirmos o si o senado tinha a attribuição de o fazer; e, na verdade,
orçamento, mas para outras cousas; e então, pergunto eu, nem os estylos do systema representativo no nosso paiz,
não haverá tempo para approvar-se o projecto hoje, nem consideração alguma, me reteve na apresentação da
concluir a sua 3ª discussão amanhan e remettel-o para a emenda, que, como acabo de dizer, não é outra cousa
camara segunda feira? Creio que sim.

mais do que uma verdadeira e positiva emenda ao art. 6º

Mas supponhamos que não, supponhamos que a da resolução, ou, como a chama o nosso regimento,
resolução não passa este anno; pergunto eu ao nobre emenda substitutiva.
senador si elle me poderá informar relativamente a uma

Por isso, Sr. presidente, não tendo logar nem a

consignação que ha na lei do orçamento para salubridade primeira objecção, nem a segunda lembrada pelo nobre
publica? E’ uma consignação avantajada. Si o nobre senador pela provincia do Ceará, creio que a emenda deve
senador me poder dar alguma informação a este respeito; ser adoptada pelo senado. Nós por esta fórma fariamos
si na verdade esta consignação não é dispendida em ainda um serviço importantissimo á Santa Casa da
festejos para o dia 7 de setembro, e em outras cousas, Misericordia e ao paiz sem perigo das nossas rendas.
póde muito bem servir para soccorrer a Santa Casa da

Senhores, é preciso que o senado tome em

Misericordia no intervallo que corre daqui até o mez de consideração o seguinte: O precedente que este projecto
maio, em que esta resolução póde ser adoptada.

vai estabelecer, é que daqui em breve tempo veremos que

Sr. presidente, eu disse de passagem duas outro imposto ha de ser reclamado em favor da Santa
proposições de cuja prova não me encarrego, mas fiz um Casa da Misericordia; e todos os dias, por assim dizer, terá
serviço

em

mencional-as,

porque

a

administração a assembléa geral de emendar a sua legislação de

suprema, tendo á sua disposição os meios que tem, póde alfandegas em favor da Santa Casa; e até, permitta-se-me
provar que tal não é; que essa consignação de salubridade que diga, reformar o seu systema economico relativamente
publica, ou tem sido devidamente dispendida, com saldo aos direitos de consumo.
ou sem elle, ou existe nos cofres do thesouro publico.

E’ facil ver o senado que este imposto não ha de

Naturalmente ha de se vir a conhecer isto quando se ser sufficiente; e daqui a 4 ou 5 annos, si continuarem as
publicar o balanço; e então os representantes da nação se mesmas despesas, si continuar o mesmo systema de
não esquecerão de averiguar esta e outras quantias. vaidade nas obras, e de centralisação de caridade; si, em
Portando, Sr. presidente, já V. Ex. vê que não ha nenhum uma palavra, continuar pelas mesmas causas, por falta de
inconveniente em ficar a Santa Casa sem os meios dados systema, a crescer o numero de doentes, não é possivel
no projecto.

que este imposto seja sufficiente; havemos de crear

E por ultimo perguntarei ao senado: a Santa Casa outros, ou augmentar este, e assim teremos dentro em
da Misericordia está realmente em taes apuros, que não pouco tempo mais uma alfandega, e mais uma pauta só
tem meios para salvar-se? está realmente mergulhada em para a Santa Casa da Misericordia, accrescendo que se ha
um abysmo? E’ o que não consta do parecer; está de procurar sempre a imposição que fôr mais rendosa e
atrazada, paga juros, a sua divida é grande; mas todas offerecer mais facilidade na arrecadação e fiscalização,
estas circumstancias, Sr. presidente, hão de fazer com que que é o que se procura agora nesta resolução.
haja economia naquelle estabelecimento. Vamos agora ver

Assim, peço a V. Ex. que mando buscar a emenda

si respondo á outra objecção offerecida pelo nobre para ser lida.
senador pelo Ceará.

Lê-se, apoia-se, entra em discussão e é rejeitada

Sr. presidente, estou certo de que o nobre senador sem mais debate a seguinte emenda:
pelo Ceará, desde que tem assento nesta casa, tem visto

« O art. 1º seja substituido pelo seguinte:

por muitas vezes o senado emendar impostos iniciados na

« Art. 1º Ficam estabelecidos, em beneficio da

outra camara. Ora, isto que offereço á consideração do
senado, não é outra cousa
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Santa Casa da Misericordia da côrte, os seguintes approvado em geographia e historia, e não tiver dado
faltas que façam perder o anno. – II. Ferreira Penna.»

impostos:

O SR. DIAS DE CARVALHO: – Pedi a palavra para

§ 1º O producto livre de despesas de quatro
representações

dadas

annualmente

pelos

theatros fazer tambem uma emenda additiva que está no mesmo

estabelecidos na côrte, e nos quaes os espectaculos são caso daquella de que acaba de fallar o nobre senador pela
admittidos mediante uma retribuição qualquer, sendo as provincia do Amazonas, isto é, não prejudica a ninguem. E’
peças da escolha do provedor da mesma Santa Casa da um estudante que, tendo ido o anno passado á provincia
de Minas-Geraes por incommodo de saúde, chegou de

Misericordia.

«§ 2º A quinta parte do que renderem os bailes volta á côrte 5 dias depois de encerrada a matricula, e por
mascarados dados pelos theatros ou outras casas isso não pôde matricular-se; mas tem frequentado como
ouvinte, e agora pede dispensa para fazer o acto do 4º

publicas.»

«§ 3º A decima parte do que renderem, deduzidas anno. Os documentos foram presentes á commissão de
as despesas, os bailes publicos, concertos, exercicios instrucção publica, mas ella, por falta de tempo, não
equestres, dioramas, panoramas, theatros mecanicos, apresentou ainda seu parecer, e por isso apresento agora
combates ou exposições de animaes, ascensões aerias e, esta emenda additiva.
Não posso demorar-me em dar mais explicações,

em geral, todo o divertimento publico que tem o caracter

de espectaculo, e para cuja admissão pagarem os porque estou incommodado.
Lê se, apoia-se e entra em discussão a seguinte

espectadores uma retribuição qualquer.»

«§ 4º Estes impostos serão cobrados na fórma dos emenda additiva do Sr. Dias de Carvalho:
«O governo fica tambem auctorisado para mandar

regulamentos decretados pelo governo.»

«Sala das sessões, 9 de setembro de 1858. – admittir o estudante José Marciano da Silva Pontes a fazer

Visconde de Jequitinhonha.»

acto do 4º anno da faculdade de medicina do Rio de

O projecto é approvado em todos os seus artigos Janeiro, que frequentou como ouvinte, si não tiver tido
para passar á 3ª discussão.

faltas em numero tal que o fizesse perder o anno, segundo

O Sr. Marquez de Abrantes requer e obtem a disposição dos estatutos. – Dias de Carvalho.»
O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, hei de

dispensa de intersticio.

negar meu voto á emenda apresentada pelo illustre
senador pela provincia do Amazonas, porque me parece

DISPENSA A ESTUDANTES.

que ella envolve uma evidente injustiça em relação aos
Entra em 2ª discussão a proposição do senado alumnos que frequentam a escola.
Senhores, o estudo de anatomia não é como o

sobre a matricula dos estudantes Ramiro José de Assis

Athayde e Francisco Bazilio Duque, e, começando-se pelo estudo de qualquer sciencia que se póde fazer no
art. 1º, passa sem debate, bem como o art. 2º.

gabinete; é um estudo que exige practica, dissecção

O SR. FERREIRA PENNA: – Pedi a palavra para continua e sabbatinas, em que cada alumno apresenta
mandar á mesa um artigo additivo a respeito do estudante uma ou outra peça do corpo humano preparada por elle.
Agostinho da Silva Campos, que dirigiu ao senado um Ora, um ouvinte não faz isso, não é chamado ao ponto,
requerimento pedindo permissão para ser matriculado no falta quando quer, não se emprega em dissecções, não
1º

anno

da

escola

de

medicina

da

côrte.

Esse entra em sabbatinas; como é pois que agora, no fim do

requerimento foi remettido á commissão de instrucção anno lectivo, si ha de permittir que faça exame um
publica, a qual não deu logo seu parecer, persuadida de estudante que se acha nessas condições? Isso é não
que o peticionario tinha desistido da sua pretenção; mas, querer

medicos,

é

querer

charlatães.

Seria

mais

sendo eu agora informado de que elle solicita ainda uma conveniente que o senado resolvesse que não haja
decisão, proponho-a por meio da emenda, que vou mandar estatutos, que não haja lei, que faça exame todo aquelle
á mesa. Dos documentos apresentados por este estudante que se julgar habilitado.

vê-se que elle se acha matriculado no 1º anno do curso de

O SR. FERREIRA PENNA: – Sr. presidente, si o

pharmacia, e frequenta como ouvinte a aula de anatomia senado tivesse estabelecido como regra não conceder a
descriptiva. Agora pede permissão para fazer tambem estudante algum similhantes dispensas, eu não só
exame desta materia depois de mostrar-se approvado em adheriria a isso como applaudiria; mas, não tendo sido
historia (unico preparatorio que lhe falta) porque assim este o seu procedimento, haverá injustiça em negar-se a
ficará habilitado para passar do 1º para o 2º anno do curso uns aquillo que se tem concedido a outros.
medico.

Com as palavras que ha pouco proferi em

Eu não offereceria a emenda, si o projecto tivesse justificação da emenda, já mostrei que esse estudante está
vindo da outra camara, porque então poderia ella ser matriculado no 1º anno do curso pharmaceutico, que,
causa de retardar-se a sua remessa á sancção no corrente como o honrado senador sabe, consta de physica e
anno em prejuizo de outros estudantes; tendo sido porém chimica; o que elle pede agora é ser matriculado no 1º
iniciado no senado, não haverá este inconveniente.

anno do curso medico, que além dessas materias

Lê-se, apoia-se e entra em discussão a seguinte comprehende tambem a anatomia descriptiva, cuja aula
emenda:
«O governo fica tambem auctorisado para mandar

tem frequentado como ouvinte.
O SR. CANDIDO BORGES: – O resultado é elle

admittir o alumno do 1º anno pharmaceutico da faculdade estudar sómente um anno de anatomia, quando os outros
de medicina do Rio de Janeiro Agostinho da Silva Campos estudam durante dois annos.
a fazer exame de anatomia descriptiva, que tem estudado
como ouvinte, si se mostrar

O SR. FERREIRA PENNA: – Não sei como é que
por este modo se dispensa a frequencia de um anno
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quanto ao estudo da anatomia, quando é certo que o não posso fazel-o hoje cabalmente ou conforme entendo.
peticionario frequenta essa aula como ouvinte.

Reduziria eu tudo a algumas perguntas ao nobre ministro

O SR. CANDIDO BORGES: – Não estuda, não do imperio; mas estou observando que S. Ex. não tem
nenhuma vontade de entrar em tal discussão (S. Ex. lia um

disseca.

O SR. FERREIRA PENNA: – Eu não offereceria a jornal);

está

desejoso

de

ver-se

armado

com

a

emenda si não tivesse por fundamento o seguinte auctorisação de cobrar os impostos com a lei do
attestado do Sr. Dr. Souza Fontes, lente de anatomia orçamento que se acha em vigor; nada mais quer, e quem
descriptiva. (Lê.)
O SR. JOBIM: – São attestados officiosos.

sabe si elle deseja que a lei do orçamento seja discutida
este anno? Antes prefere que o seja em maio, porque

O SR. FERREIRA PENNA: – O senado resolverá então, muito provavelmente, o nosso horizonte há de estar
como julgar mais acertado. O que digo é que não é caso mais desanuviado, mais claro. Portanto, de que me serve
novo a concessão de similhantes dispensas; não é caso dizer alguma cousa ao senado sobre isso?
novo permittir-se que os estudantes façam exame de

Mas sempre direi que infelizmente, Sr. presidente,

materias cujas aulas frequentam como ouvintes, não é não temos adoptado um systema para promover a
caso novo admittir-se como prova sufficiente deste facto colonisação; é uma mescla de systemas, é uma variedade
attestados eguaes ao que acabo de ler.

de medidas, é uma moxinifada que não sei como e em que

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra- ha de acabar. Entretanto dispendem se sommas enormes,
se a discussão e approva-se a emenda do Sr. Dias de e sabe V. Ex. por que ainda temos colonisação? E’ porque
Carvalho, para passar á 3ª discussão, sendo rejeitada a do aqui o preço do trabalho é muito maior do que o preço do
Sr. Ferreira Penna.

trabalho nos paizes europeus; é por isso que ainda vêm

O Sr. Souza Ramos pede e obtem dispensa do alguns colonos para o Brasil; é porque tem de ganhar aqui
intersticio.

por mez aquillo que elles ganham por anno em seu paiz;
aqui cada homem desses póde ganhar, pelo menos, 20$

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.

por mez, o que vem a ser 10$ em moeda forte, e a maior
parte dessa gente não ganha em seu paiz 10$ fortes por

PROROGAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO VIGENTE.

anno.
Ora, não seria mais conveniente que os nossos

Continúa a 3ª discussão da proposição da camara estadistas encarassem a colonisação do modo que Wilson
dos deputados, que manda vigorar a lei do orçamento a encarou, isto é, commercialmente? O que quer um
vigente, emquanto não fôr promulgada a que deve reger o commerciante? Comprar barato e vender caro; para isto
seguinte anno financeiro.

procura os generos nos paizes onde se obtêm mais barato,

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr. afim de leval-os para os paizes onde se compram mais
presidente, não tenho intenção de discutir a resolução; caro.
refiro-me a tudo quanto tem dito o lado a que pertenço,

Si este é o fim do negociante, e si pelo meio da

relativamente a opportunidade e constitucionalidade desta colonisação se obtem esse fim, por isso que tanto vale
resolução: coherente inteiramente com esta opinião, e comprar os productos barato, como levar braços aos
estando ella perfeitamente desenvolvida hoje, não tenho paizes onde esses productos se podem obter em muito
por fim discutir este objecto. Desejaria apenas, Sr. maior abundancia pela fertilidade das terras, admira como
presidente, lembrar ao senado que deve esmerar-se em os negociantes não têm encarado a colonisação para o
obstar a que se reproduzam resoluções desta ordem.
Eu tenho de offerecer á consideração do senado

Brasil debaixo deste ponto de vista.
E’ incontestavel que as terras do Brasil são de uma

um projecto dividindo a lei do orçamento em tantas leis uberdade immensa, a producção agricola é de 100, 200 ou
especiaes quantos são os ministerios, afim de serem estas mais por 1; ora, não seria portanto uma boa especulação
leis discutidas em ambas as camaras como as outras leis trazer para o Brasil braços que lavrem a terra e produzam

ordinarias, e remettidas á sancção: por ora creio que este muito barato esses generos que devem necessariamente
remedio servirá alguma cousa para obstar a que a lei do ser vendidos mais caro nos outros paizes? Sem duvida
orçamento venha tarde para o senado, e que o senado, alguma.
que ha muitos annos não só não discute o orçamento

Este modo de encarar a questão pelo celebre

completamente, mas até nem póde exercer a faculdade de Wilson na sua obra.... não; é Stewart Mill na sua obra em
emendal-o, entre no exercicio dessa faculdade, isto é, dois volumes de Economia Politica; é este auctor que no
discuta o orçamento e possa emendal-o.

fim de um desses volumes encara a questão pelo modo

Si acaso o senado, na occasião em que se discutir que acabei de expôr, além do desejo de melhorar a sorte
esse projecto que pretendo offerecer á sua consideração, dos colonos, sentimento que deve occupar de continuo o
julgar que é mais opportuno, mais conveniente, mais espirito do amigo da humanidade.
efficaz outro qualquer remedio, fal-o-ha; mas por ora não
me recordo de nenhum outro meio.

Encara elle tambem a colonisação debaixo de outro
ponto

de

vista,

que

me

parece

eminentemente

Necessariamente o projecto por mim mencionado philosophico, isto é, debaixo do ponto de vista cosmopolita.
não póde ser discutido este anno; ainda que o fôra aqui no Senhores, todas as nações devem viver em harmonia e
senado, não o podia ser na outra camara; e assim, inutil auxiliarem-se reciprocamente, para que a producção seja a
era querermos nós remediar o mal este anno. Portanto, o mais vasta e dahi resulte o maior bem, não só ao paiz que
meu projecto ficará na secretaria, e para o anno o produz, mas os paizes aonde os productos vão ser
discutiremos.
Sr. presidente, varios são os objectos, sobre os

vendidos.
Estes dois modos de encarar a questão encerram

quaes eu desejaria chamar a attenção dos nobres em si a solução de algumas questões relativas ao modo
ministros da corôa. Um delles era a colonisação, e o como o governo se tem dirigido para augmentar a força
systema que se tem adoptado para promovel-a; mas

desse importantissimo motor da nossa
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prosperidade. Mas o governo vaguêa; ora quer um companhia de commercio e navegação do Mucury os
systema, ora adopta outro, ora vende terras, ora não dá meios de obter por emprestimo um capital addicional,
terras, e está constantemente assombrado e assombrando nunca maior de 1,200:000$, e a garantir os respectivos
em tal confusão. Esta questão, si fôsse discutida juros e amortização.
competentemente, talvez que se conseguisse alguma
cousa; não o ha de ser hoje, porque isso não é possivel.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente, pedindo a palavra no principio da primeira

V. Ex., Sr. presidente, já recebeu o decreto da discussão, já vê o senado que eu tenho por fim requerer
prorogação? Ainda não. Mas V. Ex. creio que sabe que que

este

projecto

vá

á

commissão

de

emprezas

temos prorogação. Tambem S. Ex. diz que não sabe. Em priviligiadas, afim de dar esta um parecer minucioso e
consequencia do estado de duvida em que me acho, peço illustrado sobre o estado da companhia e sobre o seu
licença a V. Ex. para declarar formalmente que vou calar- futuro,

entrando

me; vou deixar votar-se a resolução, vou satisfazer aos commissão

nas

julgar

averiguações
indispensaveis

que

a

para

mesma
informar

Srs. ministros, vou dar-lhes uma prova da consideração convenientemente ao senado.
que elles me merecem, vou levar mais uma pedra para a

Eu

quizera

mesmo,

Sr.

presidente,

que

a

elevação da columna que deve perpetuar sua gloria, vou, commissão se entendesse com o Sr. ministro da fazenda,
em uma palavra, Sr. presidente, satisfazer aos meus que o ouvisse, e que relatasse tudo quanto S. Ex. lhe
intimos sentimentos.

houvesse de dizer, para que o senado saiba desde logo

Votemos hoje, Sr. presidente, não se discuta mais, qual é a opinião do nobre ministro da fazenda, não a
acabe-se

a

pallidez

dos

Srs.

ministros,

tornem-se opinião isolada, que então será considerada como do

rubicundos e prazenteiros. Si vier a lei do orçamento, poder executivo.
diremos mais alguma cousa; então discutiremos, este é o

Creio, Sr. presidente, que o requerimento que faço

meu proposito; mas hoje não quero incommodar mais os está dentro do regimento, e que sobre elle o senado não
Srs. ministros.

póde ter a menor duvida. Basta a existencia da commissão

Si as emendas tivessem sido approvadas, desde a de emprezas privilegiadas, para ser indispensavel a
semana passada que esta resolução estaria na camara remessa deste objecto á essa commissão. Ou então
dos Srs. deputados. (Apoiados da opposição.) Portanto, perguntar-se-ha: «Para que existe essa commissão, si não
Sr. presidente, a culpa não tem sido nossa; tem sido é para examinar objectos de tal importancia, como são os
sómente falta de tino da parte dos nobres ministros. de uma companhia que pede garantia para um emprestimo
Tambem não é falta de illustração, tenho-o dito muitas que não exceda de 1,200:000$? Si não é para examinar o
vezes; sabem os nobres ministros do conceito em que os estado de uma companhia que exige todos os privilegios,
tenho: capacidade a mais elevada, tino o menor na gestão todas as modificações do seu contracto constantes do art.
dos negocios publicos.
Eu já disse, Sr. presidente, em outra occasião que

2º do projecto?»
Poder-se-ha dizer: «Essa commissão é sómente

votava por esta resolução e tinha remorsos disso. Eu para examinar aquillo que fôr iniciado no senado.» Ora, Sr.
votaria sem remorsos si fossem approvadas com a presidente, é realmente inconcebivel uma coartada desta
resolução as emendas importantissimas do nobre senador ordem. A commissão é para examinar não só os factos
pelo Rio de Janeiro, ou si agora fossem approvadas as que se iniciam no senado, como aquillo que vem da outra
emendas propostas pelo nobre senador pela minha camara para ser approvado ou rejeitado no senado.
provincia, meu digno collega: estas emendas serviriam Quando o senado nomeou essa commissão, teve sem
para attenuar a anomalia da resolução, satisfaria até certo duvida em vista o que acabo de dizer, isto é, que não
ponto as necessidades publicas, e convenceriamos assim passe objecto nenhum desta ordem, nem de qualquer
o paiz do interesse que tomamos pela sua prosperidade; outra relativa a emprezas industriaes, que não seja
mas, si não fôr desta fórma, si o governo não quizer as primeiramente examinado por ella.
emendas, si a maioria tiver receio de votar por ellas, repito,

Assim, Sr. presidente, sem querer demorar a

votarei

pela

resolução

com

muito

escrupulo

de attenção do senado, creio que V. Ex. dar-me-ha licença

consciencia.

para fazer por escripto um requerimento enviando este
projecto á commissão de emprezas privilegiadas.

PENSÕES ÁS VIUVAS E FILHOS DOS GUARDAS
NACIONAES MORTOS EM CAMPANHA.

Lê-se,

apoia-se

e

entra

em

discussão

o

requerimento do Sr. visconde de Jequitinhonha.
O SR. FERREIRA PENNA: – Sr. presidente, sinto

Não havendo mais quem peça a palavra, julga-se divergir da opinião do illustre senador pela provincia da
concluida a 3ª discussão e adopta-se a resolução para Bahia, pronunciando meu voto contra o adiamento que elle
subir á sancção imperial.

acaba de propôr; mas espero que S. Ex. attendendo ás

Entra em 1ª discussão e passa sem debate á 2ª e razões que a isso me induzem, as julgará procedentes.
desta para a 3ª a proposição da camara dos Srs.

Eu mesmo, em eguaes circumstancias, tenho

deputados, fazendo extensivo o beneficio do meio soldo ás ponderado a conveniencia de serem remettidos ás
viuvas, filhos menores de 18 annos, filhas solteiras e mãis commissões da casa, afim de que tenham um exame mais
dos officiaes da guarda nacional que morrerem em aprofundado, alguns projectos que envolvem materia de
combate.

grande importancia; mas, no caso de que se tracta não

A requerimento do Sr. Penna é apoiada e posso votar pelo requerimento, porque assim ficaria
approvada a urgencia para entrar em 3ª discussão a frustrado o fim da resolução; teria de passar mais um
sobredita proposição.

anno, pouco mais ou menos, sem que a companhia do
Mucury

COMPANHIA DE MUCURY.
Entra em 1ª discussão o projecto da camara dos
deputados, auctorisando o governo a proporcionar á
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recebesse os auxilios de que urgentemente precisa para á viuva de José Lino de Moura: 3ª, approvando a pensão
poder proseguir em seus trabalhos.

annual de 1:000$ concedida á viuva do ministro do

O capital da companhia está esgotado, como supremo tribunal de justiça José Maria de Salles Gameiro
consta do ultimo relatorio apresentado pelo director; e, a de Mendonça Peçanha: 4ª, approvando a pensão annual
não receber este subsidio, terão de ficar suspensas as de 1:000$ concedida á viuva do ministro do supremo
obras, a construcção de estradas e outros melhoramentos tribunal de justiça Adriano José Leal: 5ª, approvando a
que ella tem entre mãos, resultando sem duvida dessa pensão de 1:000$ concedida á viuva do chefe de esquadra
suspensão graves prejuizos, não só aos seus accionistas, graduado José Joaquim Raposo: 6ª, approvando a pensão
como ás provincias interessadas na prosperidade dessa annual de 800$ concedida á viuva do tenente coronel
empreza.
O

reformado José Antonio Fernandes: 7ª, approvando a
nobre

senador

allegou

como

razão

a pensão annual de 500$ rs., concedida a Joaquim José

conveniencia de ouvir-se o governo, ou particularmente a Moreira Maia: 8ª, approvando a pensão de 30$ mensaes,
opinião dos Srs. ministros do imperio e da fazenda. A isto concedida ao ex-capitão do exercito Pedro José Baptista: e
devo observar que ambos estes Srs. ministros já foram 9ª approvando a pensão annual de 840$ concedida a
ouvidos

pela

camara

dos

Srs.

deputados,

onde Victor José de Figueiredo Neves.

responderam por escripto, concordando na conveniencia

3ª discussão do projecto offerecido pela commissão

de auxiliar-se a companhia; e ainda ha poucos dias o de instrucção publica sobre a matricula dos estudantes
nobre ministro da fazenda pronunciou-se na casa em favor Ramiro José de Assis Athayde, e Francisco Bazilio Duque,
deste projecto.

com a emenda que passou na 2ª discussão.

A importancia da materia exige sem duvida um

3ª discussão das proposições da camara dos

exame muito attento da parte do senado; sou o primeiro a deputados: 1ª alterando o subsidio dos vinhos arrecadados
reconhecer isso; nem quererei jámais que se prescinda de na alfandega em beneficio do hospital geral da Santa Casa
certos exames, quando se tracta de dispender os dinheiros de Misericordia do Rio de Janeiro; e 2ª fazendo extensivo e
publicos em quantia tão avultada. Mas o que digo, é que beneficio do meio soldo ás viuvas, filhos menores de
aquelles senhores que quizerem tomar parte na discussão, dezoito annos, filhas solteiras e mãis dos officiaes da
e informar-se do estado da empreza, acharão nos Annaes guarda nacional que morrerem em combate.

da camara dos deputados tudo quanto podem desejar a
este respeito.
Naquella

Continuação da 1ª discussão da proposição da
mesma camara, auctorisando o governo para proporcionar

camara

descreveu-se

o

estado

da á Companhia de Commercio e Navegação do Mucury os

companhia, fez-se menção de todos os trabalhos que ella meios de obter por emprestimo um capital addicional
tem concluido, e analysaram-se os contractos celebrados nunca maior de 1,200:000$ de réis; e as outras materias já
entre ella, o governo geral e o governo da provincia de designadas.
Minas; e esses discursos, que correm impressos, creio eu

Levanta-se a sessão á 1 hora da tarde.

que dispensam o exame da commissão de emprezas
privilegiadas.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO.

Estas são as razões que me movem, Sr. presidente,
a votar contra o adiamento.

PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO CAVALCANTI

Não havendo mais quem peça a palavra, a

DE LACERDA.

discussão fica adiada por já não haver casa para se votar.

Summario. – Expediente. – Ordem do dia. – Licença

O Sr. presidente dá para ordem do dia da seguinte
sessão:

ao conselheiro Antonio de Cerqueira Lima. Adopção –

3ª discussão das proposições da camara dos Aposentadorias. Adopção. – Transferencia para a 1ª classe
deputados: 1ª auctorisando o governo para conceder um do

exercito.

Adopção.

–

Pensão.

Adopção.

–

anno de licença com todos os seus vencimentos ao Naturalisações. Votação. – Pensões. Votação. – Dispensa

conselheiro Antonio de Cerqueira Lima; 2ª approvando a a estudantes. Adopção. – Santa Casa da Misericordia.
aposentação do desembargador visconde de Uruguay, Discursos dos Srs. visconde de Jequitinhonha, marquez de
com o ordenado annual de 3.000$; 3ª approvando a Abrantes e Candido Borges. Adopção. – Pensões ás
aposentação do desembargador José Antonio Pimenta viuvas e filhos dos guardas nacionaes mortos em combate.
Bueno com o ordenado annual de 2:888$320 réis; 4ª Discursos dos Srs. barão de Quaraim e visconde de
auctorisando o governo para transferir para a 1ª classe do Jequitinhonha. – Requerimento.
exercito o 2º tenente José Antonio de Araujo; 5ª

A’s dez horas e tres quartos da manhan o Sr.

approvando a pensão annual de 400$ concedida á viuva e presidente abre a sessão, estando presentes 30 Srs.
filhos menores do bacharel Manuel Jacintho Rodrigues senadores.
Véo; 6ª, auctorisando o governo para conceder carta de

Lida a acta da anterior, é approvada.

naturalisação de cidadão brasileiro ao padre Francisco

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte

Vicente, Luiz Rodrigues Pinto Pereira e outros; e 7ª,
auctorisando

o

governo

para

conceder

carta

de

EXPEDIENTE.

naturalisação de cidadão brasileiro a Joaquim José
Mendes, Carlos José de Vaz Torredão e outros.

Um officio do 1º secretario da camara dos

1ª e 2ª discussão das proposições da mesma deputados, participando que a mesma camara adoptou e
camara: 1ª, auctorisando o governo para conceder carta dirigiu á sancção imperial a proposição do senado
de naturalisação de cidadão brasileiro a José Gomes auctorisando o governo para mandar extrahir, por
Ribeiro e Joaquim Pinto Marques e outros: 2ª, approvando
a pensão annual de 800$ concedida

Sessão de 10 de Setembro

343

espaço de tres annos, doze loterias annuaes em beneficio o intersticio e verificar-se a 3ª discussão na seguinte
da imperial academia de musica e opera nacional, e para sessão.
auxiliar a João Caetano dos Santos, emprezario do theatro
de S. Pedro d'Alcantara, com a prestação mensal de

PENSÕES.

quatro contos de réis. – Fica o senado inteirado.
Outro do Sr. senador Antonio Luiz Dantas de Barros

Tem 1ª discussão, e passam para a 2ª sem debate,

Leite, participando que por se achar doente não podia e desta para a 3ª, as proposições da dita camara: 1ª,
comparecer na presente, nem nas seguintes sessões. – approvando a pensão annual de 800$ concedida á viuva
Fica o senado inteirado.

de José Lino de Moura; 2ª, approvando a pensão annual

Uma participação do redactor gerente do Diario do de 1:000$ concedida á viuva do ministro do supremo

Rio de Janeiro, significando não poder continuar a fazer a tribunal de justiça José Maria de Salles Gameiro de
publicação dos debates do senado por quantia inferior a Mendonça Peçanha; 3ª, approvando a pensão annual de
quatro contos de réis mensaes. – A’ commissão da mesa.

1:000$ concedida á viuva do ministro do supremo tribunal

Compareceram no decurso da sessão mais quatro de justiça Adriano José Leal; 4ª, approvando a pensão
Srs. senadores.

annual de 1:000$ concedida á viuva do chefe de esquadra
graduado José Joaquim Raposo; 5ª, approvando a pensão
ORDEM DO DIA.

annual de 800$ concedida á viuva do tenente-coronel
reformado José Antonio Fernandes; 6ª, approvando a

LICENÇA AO CONSELHEIRO ANTONIO DE CERQUEIRA pensão annual de 500$ concedida a Joaquim José Moreira
LIMA.

Maya; 7ª, approvando a pensão de 30$ mensaes
concedida ao ex-capitão do exercito Pedro José Baptista; e

Entra em 3ª discussão e é approvada sem debate, 8ª, approvando a pensão annual de 840$ concedida a
para subir á sancção imperial, a proposição da camara dos Victor José de Figueiredo Neves.
deputados auctorisando o governo para conceder um anno

A requerimento verbal dos Srs. visconde de

de licença, com todos os seus vencimentos, ao conselheiro Itaborahy, D. Manuel, Ferreira Penna, e Sinimbú, é
Antonio de Cerqueira Lima.

apoiada e approvada a urgencia para dispensar-se o
intersticio e verificar-se na seguinte sessão a 3ª discussão

APOSENTADORIAS.

das proposições sobre pensões.

Entram em 3ª discussão e são approvadas sem

DISPENSA A ESTUDANTES.

debate, para subir á sancção imperial, as proposições da
camara dos deputados, approvando as apposentações dos

Segue-se a 3ª discussão do projecto offerecido pela

desembargadores visconde de Uruguay com o ordenado commissão de instrucção publica sobre a matricula dos
annual de 3:000$, e José Antonio Pimenta Bueno, com o estudantes Ramiro José de Assis Athayde e Francisco
ordenado annual de 2:888$320.

Basilio Duque, com a emenda que passou na 2ª discussão;
o qual projecto assim emendado é approvado sem debate,

TRANSFERENCIA PARA A 1ª CLASSE DO EXERCITO.

e remettido á commissão de redacção.

Entra em 3ª discussão e é approvada sem debate,

SANTA CASA DA MISERICORDIA.

para subir á sancção imperial, a resolução da camara dos
deputados auctorisando o governo a mandar transferir

Entra em 3ª discussão a proposição da camara dos

para a 1ª classe do exercito o 2º tenente José Antonio de deputados, alterando o imposto sobre vinhos e bebidas
Araujo.

espirituosas em favor da Santa Casa da Misericordia da
côrte.

PENSÃO.

O

SR.

VISCONDE

DE

JEQUITINHONHA:

–

Levanto-me, Sr. presidente, não para discutir a resolução,
Entra em 3ª discussão e é approvada sem debate, porque ella já foi discutida sufficientemente, e o senado
para subir á sancção imperial, a proposição da camara dos manifestou o desejo de satisfazer ao requerimento da
deputados

approvando

a

pensão

annual

de

400$ Santa Casa da Misericordia, já deferido pela camara dos

concedida á viuva e filhos menores do bacharel Manuel Srs. deputados; mas unicamente para fazer um pedido ao
Jacintho Rodrigues Véo.

nobre senador pelo Ceará, em nome, não do senado, mas
da humanidade. Peço a S. Ex. se digne informar ao

NATURALISAÇÕES.

senado o estado em que se acha o estabelecimento
annexo á Santa Casa da Misericordia, relativo aos

Entram em 3ª discussão e são approvados sem expostos.
debate, para subirem á sancção imperial, as proposições
da

camara

dos

deputados

concedendo

carta

Sr. presidente, na 1ª e 2ª discussão dessa

de resolução nada se disse relativamente áquelles infelizes

naturalisação de cidadão brasileiro ao padre Francisco innocentes; nada se disse acerca do seu estado, e menos
Vicente, Luiz Rodrigues Pinto Pereira, Joaquim José se disse cousa alguma relativamente a qualquer projecto
Mendes, Carlos José Vaz Torredão e outros.

que tenha a administração da Santa Casa com o fim de

Entra em 1ª discussão, e passa para a 2ª sem melhorar a sorte daquelles desgraçados e innocentes
debate, e desta para a 3ª, a proposição da mesma camara orphãos.
auctorisando

o

governo

para

conceder

carta

de

O senado não estranhará de certo chamar eu

naturalisação de cidadão brasileiro a José Gomes Ribeiro, desgraçados áquelles innocentes; porque é publico,
Joaquim Pinto Marques e outros.

parece que é opinião universal no imperio do Brasil, que a

O Sr. Visconde de Jequitinhonha requer então sorte daquelles infelizes innocentes é a mais digna de
urgencia, que é apoiada e approvada, para dispensar-se

compaixão, é justamente a que mais devêra chamar a
attenção dos poderes do Estado para ser melhorada.
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A mortalidade dos expostos é immensa, e pouco se se podem dizer preparadas para o que acabo de dizer,

tem trabalhado, poucas averiguações se têm feito repito, para viverem á custa do seu suor!
relativamente ás causas que dão origem a essa inaudita

Entretanto, senhores, a despesa é enorme, o lucro

mortalidade. O systema actualmente existente na Santa é nenhum, e a moralidade perde extraordinariamente.
Casa quanto á distribuição dos expostos é o menos proprio Apenas um ou outro casamento se realiza; e ainda neste
para se conseguir o fim que a Santa Casa deseja caso tem o senado, ou póde alguem ter, a certeza de que
conseguir. Não se parece que até hoje tenha a mesa da esse casamento ha de ser feliz, quando não se prepara a
Santa Casa procurado com esmero e afinco melhorar essa noiva para a posição em que ella deve necessariamente
administração, adiantar os dias desses infelizes, e dar ao entrar e que não é nem póde ser a situação das que são
paiz cidadãos, que aliás podem ser utilissimos.

mais abastadas, e sim daquellas que devem viver á custa

Senhores, a creação e educação daquelles filhos do seu trabalho?
da perversidade ou da miseria, collocados na tristissima

Eu ouvi dizer que se tinha alugado por uma enorme

posição em que se acham, sem outro abrigo mais do que a quantia uma casa para a recepção das recolhidas. Não
caridade da Santa Casa da Misericordia e as instituições será necessario, não deve o nobre senador pelo Ceará,
do paiz, me parece que até hoje são ainda reguladas por que se acha a testa desse estabelecimento, procurar
uma legislação que nenhuma relação tem como estado de meios de evitar essa despesa enormissima e melhorar a
civilisação em que nos achamos.

sorte das orphans nelle depositadas. Depositadas disse

Eu quero crêr que, depois da entrada do nobre eu, Sr. presidente, e esta palavra é a propria, porque ellas
senador pelo Ceará para a provedoria da Santa Casa da não existem alli para alli viverem sempre, são apenas
Misericordia, alguma cousa se tenha feito em beneficio depositadas

por

algum

tempo;

é

porconsequencia

daquelles infelizes; é preciso, portanto, que em honra necessario preparar-lhes a sorte que devem ter; é nisto
mesmo do nobre senador pela provincia do Ceará, de principalmente que consiste e póde consistir o que a lei
accôrdo com a dignidade do senado e em honra da quer que se faça áquellas recolhidas.
humanidade,

declaro

melhoramentos

feitos

S.

Ex.

quaes

naquella

têm

sido

administração,

os

Entretanto, senhores, peço mil perdões ao nobre

os senador pelo Ceará, por ter interrompido a sua attenção e

resultados que desses melhoramentos se tem conseguido, reclamado seus desvelos, pedindo-lhes em nome da
e de mais a mais aquillo que o nobre senador entende que humanidade, que produza informações no senado sobre
ainda é possivel fazer e se prepara para realizar em um taes assumptos, informações que daqui passem para o
estabelecimento em que, como eu disse, se acham publico e convençam o paiz de que na realidade nós
collocados os abandonados filhos da perversidade ou da tomamos muito a peito a sorte de todas essas infelizes
miseria, os quaes não têm outro abrigo mais do que a creaturas, cujo destino futuro está a nosso cargo.
caridade da Santa Casa da Misericordia e as instituições
do paiz.

O nobre senador pelo Ceará disse-nos em seu
ultimo discurso que os legados tinham desapparecido, que

Sr. presidente, o que acabo de dizer inculca já ao essas esmolas, com que aquelle pio estabelecimento se
senado que eu não desejára que a recepção dos expostos tinha fundado, não eram mais continuadas. Senhores,
naquella casa continuasse a ser feita pela mesma fórma dessa proposição poder-se ha concluir que a caridade
por que tem sido até hoje; ou será necessario que o corpo brasileira deixou de existir, quando é ella tão propria do
legislativo tome medidas com as quaes embarasse que a nosso paiz. Mas quem a extinguiu?
perversidade mande para ahi seus filhos gemerem na

Cumpre examinar as causas, e as causas são

miseria, e muitas vezes morrerem quasi á mingua. Si o estas: não se deixam legados, não é porque não se deseje
nobre

senador,

Sr.

presidente,

attender

a

esta a continuação de um estabelecimento, cujos fins são a

circumstancia que acabo de expôr ao senado, verá quanto caridade mais extremosa para com o afflicto e o
é necessario prescrever regras a esse respeito, muito desgraçado; mas é porque não se póde bem avaliar o
principalmente acerca das creaturas de côr que são por modo por que é dispendido o producto dessas esmolas:

seus deshumanos e barbaros progenitores para alli acredita todo o mundo que ha alli grande prodigalidade, e
enviadas.

que, á excepção dos melhoramentos materiaes do edificio,

O SR. CANDIDO BORGES: – Que é o maior feitos com um luxo improprio de taes casas, não os ha
numero.

sufficientes

pelo

que

diz

respeito

ao

serviço

da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Eu, Sr. humanidade, nem na Santa Casa, nem pelo que é relativo
presidente, creio que não roubo o tempo do senado á casa dos expostos e das recolhidas; e só se pretende
propugnando por uma causa a mais digna de sua grande renda.
consideração, chamando a attenção dos legisladores do

E' necessario pois que appareça no parlamento

Brasil para um objecto, que mais do que nenhum outro alguma voz que peça em nome da humanidade, como o
delles reclama medidas que satisfaçam os fins daquella pia faço agora, ao nobre senador pelo Ceará, que nos informe
instituição.

alguma cousa a este respeito, já que o senado tão

E não sei, Sr. presidente, por que as recolhidas da generoso está disposto a ser, dando uma renda que, só
Santa Casa, que é outro objecto sobre o qual eu desejára pelo que concerne ao novo imposto que se solicita, póde
chamar a attenção do nobre senador pelo Ceará, hão de ser

avaliada

em

mais

de

30:000$000.

Si

tão

ser educadas pela fórma por que o são, ou se diz que o generosamente se pede ao senado que proceda, da parte
são, sem as prepararem para que sejam um dia creaturas do nobre senador deve haver uma justa retribuição, e esta
trabalhadoras e proprias para viverem á custa do seu suor. é a informação que peço. O silencio em um caso desta
Não sei qual seja o intuito da Santa Casa da Misericordia ordem não é justificavel, e oppõe-se, si tiver logar, peço
relativamente áquellas creaturas, que sem o habito do licença para dizer, ao caracter do nobre senador, qual o
trabalho,

sem

uma

educação

simples

eminentemente honesta e religiosa, mal

e

frugal,

e considero e o senado e o paiz apreciam.
Ha já tempo sufficiente para que o nobre senador
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tenha feito as reformas precisas para que aquelle poderia a palavra, si receiasse que deste modo poderia
estabelecimento saia desse estado de rotina em que ainda concorrer para que esta resolução não passasse este
continúa, para que desappareçam esses zangões que alli anno; mas ella está em terceira discussão, pouco tenho a
se introduzem e, por assim dizer, devoram uma grande dizer, e porconsequencia não roubarei o tempo necessario
parte do mel da colmêa.

para sua passagem na sessão hoje.

Não é minha obrigação designar tudo; já disse

Notou o nobre senador pela provincia da Bahia a

sufficiente na 1ª discussão; na 2ª occupei-me unicamente grande mortandade que se dá na casa dos expostos, e
com a substituição dos impostos; hoje é que é a ultima que se tem dado quasi constantemente; chamou a
discussão, reconhecido meu dever, ficaria com escrupulo attenção do digno provedor da Santa Casa para as
pungente, si não dirigisse estas palavras ao senado, e si recolhidas

que

estão

entregues

á

caridade

desse

não me prevalecesse da benevolencia do nobre senador estabelecimento, e tambem disse na sessão passada
pelo Ceará para pedir-lhe informações sobre os pontos alguma cousa relativamente aos doentes que se tractam
que acabo de expôr á sua illustrada consideração.

naquelle hospital. São objectos, sem duvida alguma,

Sr. presidente, eu tenho lido alguns relatorios summamente importantes; o tempo me não permitte
relativos aos dois estabelecimentos que referi; por esses discutil-os, apenas emittirei breves idéas que entrego ao
relatorios alguma cousa tenho conhecido; mas é tão zelo do digno provedor daquelle estabelecimento.
pouco, tão informe, tão esteril, que necessita o paiz de
informações mais esclarecidas, mais minuciosas.

Senhores, a renda da Santa Casa é grande sem
duvida, mas os onus de que ella se acha sobrecarregada

Não tendo por fim demorar a discussão, não são tambem consideraveis; e, visto que o nobre senador,
pretendendo de fórma alguma diminuir um minuto do digno provedor daquelle estabelecimento, acaba de
tempo do qual deve principiar a Santa Casa a perceber o assegurar ao senado que tracta de reformar as diversas
producto das rendas votadas no projecto, limito-me repartições de que elle se compõe, permitta S. Ex. que eu
unicamente ás observações que acabo de fazer e ao entregue á sua consideração algumas idéas que me
requerimento que tomo a liberdade de dirigir ao nobre parecem importantes, já em relação é economia da Santa
senador provedor da Santa Casa da Misericordia.

Casa, já em relação a moralidade publica.

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Eu não

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA:- E’ muito

poderia, sem grande perda de tempo, dar todas as conveniente tocar nisso.
informações que o nobre senador exigiu; mas reconheço o

O SR. CANDIDO BORGES: – Senhores, a caridade

direito que S. Ex. tem, como qualquer membro do evangelica, é a que constantemente domina o homem, é a
parlamento, de levantar sua voz em favor de todos os que
infelizes confiados á Santa Casa de Misericordia.

impera

sobre

meu

coração;

mas

a

caridade

evangelica, tal qual eu a entendo, e a comprehendem

Sinto não poder informar nessa occasião ao nobre aquelles que hão escripto sobre esta materia, não é
senador a respeito do estado em que se acha e das aquella por que a sociedade se deve regular e se poderá
medidas que a mesa da Santa Casa pretende tomar para moralisar; a sociedade exige mais a observancia da
melhorar a administração, quer dos expostos, quer do caridade administrativa ou legal, do que da caridade
recolhimento das orphans.

evangelica; como homem eu posso exercer esta, ella

Devo tambem declarar ao senado que reconheço satisfaz meus instinctos, ella acha éco em meu coração;
que existem em uma e outra administração defeitos mas como legislador, ella não me póde satisfazer, porque
substanciaes,

que

cumpre

remediar

quanto

antes. até certo ponto concorre para desmoralisar e perder a

Assevero porém ao nobre senador e ao senado que a sociedade, não só destruindo o amor do trabalho, e todos
Santa Casa occupa se deste objecto.

os incentivos da economia. O individuo que conta com a

Já algumas medidas foram tomadas, umas a caridade segura, não tem necessidade de trabalhar,
respeito do hospital geral e outras a respeito do hospicio porque não faltam almas caridosas que lhe dêm de comer
de Pedro II: brevemente chegará a vez da casa dos e de vestir.

expostos, cuja reforma considero-a mais urgente; e depois

Ora, Sr. presidente, eu ha muito tempo noto que

caberá a vez ao recolhimento das orphans. A mesa da realmente

não

póde

deixar

de

resultar

alguns

Santa Casa tem a peito acabar com todas as practicas inconvenientes á moralisação da sociedade das condições
estereis e mesmo com algumas regras organicas que já segundo

as

quaes

são

recebidos

no

hospital

da

não quadram á situação em que nos achamos, nem ao Misericordia os doentes que alli se tractam. Que se receba
seculo em que vivemos.

o pobre invalido que não tem recursos, que não tem

Todas as reflexões do nobre senador hão de ser nenhum meio de tractar-se, que não póde exercer
consideradas pela mesa da Santa Casa, porque ella não nenhuma

industria;

que

este

pobre

seja

tractado

tem a peito outra cousa sinão bem servir á humanidade, e gratuitamente, que se lhe dê tudo quanto é necessario, isto
corrigir todos os defeitos que em uma longa serie de annos eu comprehendo bem; esta caridade eu a quero e
se tem introduzido naquelle pio estabelecimento.
Limito-me aqui.

sustento. Mas por que razão, senhores, ha de a Santa
Casa de Misericordia receber um homem que não é

O senado sabe que não devo prolongar esta invalido, que esbanja constantemente os productos do seu
discussão e, eu confio, o nobre senador ficará plenamente trabalho que os consome ao jogo, que os sacrifica á
satisfeito com as poucas explicações que lhe acabo de dar embriaguez, á devassidão, e a um sem numero de vicios?
e com a segurança de que a Santa Casa esmera-se em Pois

este

homem,

que

póde

trabalhar

e

viver

acabar com todos os defeitos que porventura ainda honestamente do seu trabalho, é recolhido ao hospital da
existiam nas repartições que ella administra.
O SR. CANDIDO BORGES: – Sr. presidente, eu
não

Misericordia como pobre, e isto em um paiz novo,
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onde só é pobre quem não quer trabalhar, e a Santa Casa tem elle por tal modo diminuido que faz honra ao
ha

de

carregar

com

todas

as

despesas

do

seu estabelecimento.

tractamento? Não conheço meio mais efficaz para

Segundo uma estatistica de que me recordo, houve

acoroçoar a vadiação, para roubar braços á agricultura e á tempo em que em Paris a mortalidade guardava a
industria, para crear ociosos, para emfim encher as nossas proporção de 80%, em Dublin de 91%, em Madrid de 62%,
ruas de pedestres, sinão de verdadeiros réos de policia.

etc. Ora, na Santa Casa da Misericordia, si essa

UMA VOZ: – E’ falta de policia.

mortalidade foi já excessiva, por que excedeu a 88%,

O SR. CANDIDO BORGE: – Diz o illustre senador desceu,

em

virtude

de

medidas

tomadas

pela

que é falta de policia. Até certo ponto eu concordo; mas a administração a 48%, medidas que sem duvida alguma
Santa Casa da Misericordia, segundo o modo por que se devem ser continuadas, e que especialmente consistem no
rege actualmente, até certo ponto concorre para isto. Em systema

de

isolamento

ou

creação

fóra

do

taes condições, isto é, em relação aos pobres validos, é estabelecimento.
minha opinião que ella deve procurar meios de haver as
despesas feitas com elles.

Senhores, a mortalidade dos expostos por grande
que tenha sido e seja ainda em relação ás outras crianças,

Sem duvida, senhores, si os que podem trabalhar não póde admirar: o senado sabe que em geral as
tiverem certeza de que com o producto de seu trabalho crianças enviadas para a roda vão nas peiores condições
serão obrigados a indemnisar aquillo que gastarem, serão possiveis: filhos de pessoas pouco sadias, soffrendo de
mais cautelosos, mais trabalhadores, mais economincos, e ordinario de affecções constitucionaes, taes como a
a Santa Casa diminuirá consideravelmente a sua despesa. syphilis, enviadas ás vezes de grandes distancias,
Actualmente dá-se tambem um facto que não me parece expostos ás intemperies do tempo, e em alguns casos
licito, e é que se envia para a Misericordia qualquer colono abandonados na praça publica ou nas estradas durante
ou criado que adoece, e a Misericordia carrega com a uma noite, nestas crianças, digo, a mortalidade deve ser
despesa do seu tractamento; creio mesmo que colonos excessiva; entretanto, repito, na Santa Casa o serviço se
engajados por associações são enviados para aquelle ha melhorado, e essa mortalidade tem diminuido de modo
estabelecimento em caso de molestia.

a fazer honra ao zelo dos administradores.

O SR. MARQUEZ DE ABRANTES: – Sim, senhor.

Senhores, alguns paizes têm já abolido as rodas;

O SR. CANDIDO BORGES: – Ora, como o nobre com a existencia dellas o numero de expostos ha de
provedor

assegura

que

tracta

de

reformar

o crescer todos os dias; além de deshumanidade, practicam-

estabelecimento, submetto esta idéa á consideração de S. se verdadeiros abusos. As crianças alli são recebidas sem
Ex. que aproveitárá como julgar conveniente ás regras de que ninguem saiba quem as leva, ou as manda: e uma
economia e da caridade bem entendida.

mãi, para se não entregar ao trabalho da criação, ou para

Em relação aos expostos, muito tempo, Sr. se não distrahir de sua devassidão, não tem nenhum
presidente, tenho encontrado difficuldades em conceber a escrupulo de o fazer. De outro lado são, como eu disse ha
necessidade ou utilidade da existencia da roda de pouco, os senhores que mandam os filhos de suas
enjeitados.
E’ materia sobre que tenho meditado e não

escravas para alugarem estas como amas de leite.
E’ necessario um paradeiro a isto, porque estou

encontro realmente razão alguma que justifique tal profundamente convencido que todas as instituições de
existencia; em minha opinião as rodas não servem sinão beneficiencia que favorecem as faltas dos homens
para augmentar a immoralidade. Para a roda dos augmentar os males que tractam de remediar.
enjeitados se remettem em geral os filhos da perversidade,

Ora, não haverá algum meio de impedir estes

da miseria, e da vergonha ou da fraqueza, mas em nosso abusos? Creio que sim: si a roda fôsse substituida pelo
paiz a regra não é esta. Em todas as partes do mundo os registro,

necessariamente

esses

factos

haviam

de

filhos da fraqueza são os que menos abundam nos desapparecer; e ao mesmo tempo que se tractava de
estabelecimentos de expostos, ficam pois os filhos da corrigir até certo ponto tanta immoralidade, tambem

perversidade e da miseria; mas entre nós ainda não são diminuia-se

consideravelmente

as

despesas

do

estes os que acodem á roda em maior numero (e eu estabelecimento.
invoco o testimunho do nobre provedor da misericordia); o

São

estas

breves

idéas

que

muito

que abunda mais naquelle estabelecimento é a gente de perfunctoriamente entrego á consideração do nobre
côr, que certamente não são os filhos da miseria ou da provedor, que fará dellas o uso que em sua sabedoria
necessidade, mas que são as victimas da crueldade e da julgar conveniente.
avareza, isto é, são filhos de escravas, que senhores
crueis arrancam á suas mais e os entregam á Santa Casa

PENSÕES ÁS VIUVAS E FILHOS DOS GUARDAS

para aproveitarem 20 ou 30$ mensaes que lhes dá uma

NACIONAES MORTOS EM COMBATE.

ama de leite! (Apoiados.)
Além da barbaridade de arrancarem um filho dos

Entra em 3ª discussão o projecto que faz extensiva

braços de sua mãi, entregam a pobre criança a um ás viuvas e filhos dos officiaes da guarda nacional que
estabelecimento onde vai experimentar leite diverso morrerem em combate a concessão do meio soldo.
daquelle que mais lhe convinha, onde um sem numero de

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Não sei, Sr.

causas conspiram energeticamente contra sua existencia, presidente, si o senado notou como este projecto foi
e onde, por maior que seja o cuidado que se empregue, os trazido á discussão. Foi o nobre senador pela provincia de
obitos não podem deixar de ser em grande numero.

Goyaz quem pediu urgencia para a 1ª discussão, e depois

Senhores, eu não me admiro do numero das o nobre senador pelo Amazonas quem a pediu para a 3ª
crianças que morrem na casa dos expostos, e actualmente discussão; isto é, foi este projecto protegido pelos dois
oradores que mais se distinguiram nos seus esforços para
não ser extincto o castigo da chibata!
Isto para mim, Sr. presidente, é mais uma prova

Sessão de 10 de setembro
do triumpho da opinião daquelles que sustentaram que
esse castigo devia ser abolido.
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Si olharmos para a lei de 26 de novembro de 1827,
donde foi copiado este artigo, ahi se verá que são

Este projecto, apresentado por quem foi, e nas attendidos os officiaes fallecidos e os que fallecerem.
circumstancias em que o foi, não é mais do que uma Portanto, este projecto devia ser emendado no sentido que
expiação de um grande mal que se havia causado; sem acabo de dizer.
duvida esse mal pesou na consciencia dos nobres

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ: – As viuvas dos

senadores, e elles tractaram de attenual-o presenteando a officiaes da guarda nacional têm obtido pensões.
guarda nacional com este beneficio. Si se considera pois

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Algumas têm

este projecto com uma satisfação da consciencia dos obtido, mas ha outras que não têm: podia citar, por
nobres senadores, não se póde negar que é um exemplo, a viuva do capitão José Thomaz, que morreu no
documento notavel; mas pelo lado do beneficio que elle ataque de Inhanduy. Essa viuva ha muitos annos que
vai fazer, a sua utilidade é muito remota.
Diz o projecto:

requereu uma pensão, e até hoje não pôde obtel-a; ha
muitas outras em caso similhante.

«O beneficio do meio soldo, segundo a disposição

Além disso, o projecto contempla só os casos de

do art. 3º da lei de 6 de novembro de 1827, fica extensivo morte, e não os serviços de guerra. No entanto que ha
ás viuvas, filhos menores de 18 annos, filhas solteiras e serviços de guerra muito importantes; por exemplo: um
mais dos officiaes da guarda nacional que morrerem em official entra em combate, porta-se com valor, mas não
combate.»

morre, entretanto morre dias depois em consequencia de

De sorte que o projecto attende unicamente ao uma constipação que ganha estando de guarda, etc. Ora,
futuro, ás viuvas dos officiaes da guarda nacional que a viuva deste official não estará no caso merecer meio
morrerem em combate; tracta de beneficiar as viuvas dos soldo? Parece-me que o projecto devia soffrer uma outra
officiaes que ainda hão de morrer; já se vê que o projecto emenda em favor das viuvas daquelles officiaes que
no seu effeito depende ainda de que haja uma guerra.

morrerem em serviço de campanha.

Ora nós não temos em perspectiva a proximidade

No projecto nota-se outra lacuna, e vem a ser que

dessa guerra; portanto, como eu dizia, a utilidade do elle devia conter certas excepções que não contém,
projecto ainda está para muito longe. Entretanto, ha viuvas excepções aliás exigidas pela moralidade publica: a viuva,
de officiaes da guarda nacional que morreram em por exemplo, que se separa do seu marido e tem um máo
combate, as quaes todavia vivem na miseria e em penuria: procedimento, a orphan que não procede bem, estarão no
a isto é que o projecto devia principalmente attender. A caso de receber o beneficio da lei? Parece que não. A lei
guarda nacional tem prestado grandes serviços em todo o não

póde

Imperio; mas na provincia do Rio Grande do Sul mais do honestidade,

de
e

maneira
nunca

alguma

proteger

procedimentos

sinão

a

desregrados;

que em qualquer outra parte, porque têm sido mais as porconsequencia deviam estar aqui designadas estas
occasiões de os prestar; não ha alli, Sr. presidente, um excepções, assim como estão na lei de 6 de novembro de
feito de armas notavel, desde que rebentou a revolução de 1827. Tambem o projecto é omisso a respeito das
1835, em que a guarda nacional não tomasse uma parte habilitações; nada diz dos documentos que são precisos,
muito distincta.

nem da maneira de os processar.

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Apoiado.

Elle poderia ser adoptado, si fôsse redigido neste

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Lembro-me, Sr. sentido: de que toda a legislação que ha a respeito do
presidente, por occassião do apoiado que me dá o nobre meio soldo fôsse applicavel ás viuvas dos officiaes da
marquez de Caxias, ter de reclamar contra a qualificação guarda nacional; desta sorte comprehendia todas essas
que S. Ex. deu em uma das sessões passadas aos excepções de que fallei, todo o processo das habilitações,
guardas nacionaes daquellas provincia, chamando-os etc.
vadios...
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Não, senhor.

Da maneira por que está, de pouco póde servir, si
passar não vai aproveitar neste momento a ninguem; si fôr

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Pareceu-me ouvir corrigido, então póde prestar alguma utilidade. Portanto eu
ao nobre senador dizer que a guarda nacional dalli não era tenho duvida de votar pelo projecto tal qual.
composta sinão de vadios.
O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Ouviu mal.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Sr.
presidente, attendi, como costume e é meu dever, ao que

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Pois si V. Ex. não disse o nobre senador pelo Rio Grande do Sul; e na
disse, estimo muito; era-me penoso que partissem essas realidade S. Ex. tem razão: seria necessario, para que a
palavras da bocca do nobre marquez.

resolução fôsse realmente util, que se fizessem algumas

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: – Tenho em muita alterações nas suas disposições, de conformidade com o
consideração a guarda nacional de todo o Imperio, e que o nobre senador acaba de dizer.
principalmente a da provincia do Rio Grande do Sul.

Eu receio que qualquer emenda que se faça a esta

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Como dizia, Sr. resolução obste á sua passagem este anno; todavia, si
presidente, ha muitas viuvas desses guardas nacionaes acaso o nobre senador tivesse a bondade de fazer a
que morreram alli em combate, as quaes estão na emenda, sendo ella apoiada e approvada na casa, si não
indigencia; e para estas deveria tambem estender-se o poder ser approvada este anno na outra camara, ficará
favor da lei. O projecto não faz beneficio algum na para o anno; do que, como disse o nobre senador, não
actualidade, quanto aliás o podia fazer, si contemplasse as resultará inconveniente algum, porque a nossa situação
viuvas, não só dos officiaes que morrerem, como tambem não indica nenhuma circumstancia que torne necessario e
dos que já morreram em combate.

util a resolução de que se tracta.
Eu, Sr. presidente, quizera que as pensões fossem
maiores; eu quizera que se tivesse em consideração a
sorte das viuvas dos officiaes da guarda nacional que
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morrem em combate, de uma maneira tal que não 2ª, declarando que os vencimentos do emprego de
ficassem ellas pensionadas sim, mas sem meios de secretario das faculdades de direito pertencerão por

inteiro a qualquer dos lentes das mesmas faculdades

subsistencia.

Seria talvez muito conveniente, na época em que o exercer.

que nos achamos, o enviar este projecto á commissão

3ª discussão de varias proposições da mesma

propria, a qual naturalmente ouviria o Sr. ministro da camara,
justiça,

combinaria

com

elle

e

offereceria

concedendo

loterias

em

beneficios

de

á diversas egrejas e estabelecimentos.

consideração do senado um parecer que justificasse

3ª discussão das proposições da dita camara,

completamente o que disse o nobre senador pela auctorisando o governo para conceder carta de

provincia de S. Pedro do Sul, e ao mesmo tempo naturalisação de cidadão brasileiro a José Gomes
fizesse o beneficio que nós pretendemos fazer ás Ribeiro,
viuvas dos guardas nacionaes mortos em combate.

Joaquim

Pinto

Marques

e

outros,

e

approvando as pensões sobre que recahiu a dispensa

O nobre senador, Sr. presidente, tocou em um do intersticio.

objecto que para mim é doloroso, e vem a ser o

Continuação da discussão adiada por não haver

corporaes

Levanta-se a sessão á meia hora depois do

resultado da resolução que extinguia os castigos casa, e outras materias já disignadas.
na

guarda

nacional.

Senhores,

estou

persuadido de que esta exempção ha de passar para meio dia.
o anno, ou, em uma palavra, o mais breve que fôr
possivel. Eu posso ler isto no futuro, mas devo
confessar que nada sei do porvir.
Taes

serão

os

embaraços

que

tornem

absolutamente incerto este meu desejo; mas, tanto
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quanto a razão humana póde ler no futuro, creio que
Summario. – Expediente. – Ordem do dia. –
não está longe o dia em que a extincção das Dispensa ao estudante Gustavo do Rego Macedo.
pancadas na guarda nacional ha de ser conseguida no Votação. – Os vencimentos dos secretarios das
parlamento brasileiro; bem que do porvir nada posso faculdades de direito. Votação. – Loterias.
Approvação. – Naturalisações. Approvação. –
dizer, porque pertence a Deos.
Pensões. Approvação. – Pensões ás viuvas e filhos
Si se não conseguir a passagem este anno da dos guardas nacionaes mortos em combate.
resolução que discutimos, bastará que o paiz saiba Discursos dos Srs. Silveira da Motta, D. Manuel e
de
Jequitinhonha.
Retirada
do
quanto desejamos e estamos convencidos da visconde
requerimento. Approvação. – Loterias. Approvação.
necessidade de fazer-se algum beneficio ás viuvas – Deputação.
dos officiaes da guarda nacional mortos em combate.
Mas, si essas familias não hão de perceber já esse

A’s 10 horas e tres quartos da manhan, o Sr.

que seja remettida á uma commissão, que, tomando

Lida a acta da anterior, é approvada.

beneficio, si a resolução não attende nem ao passado, presidente abre a sessão, estando presentes 31 Srs.
nem ao presente, mas sómente ao futuro, melhor é senadores.
em consideração o que disse o nobre senador,

apresente um trabalho que satisfaça as vistas do
senado.

EXPEDIENTE.

Esta é a minha opinião.
Si

o

nobre

senador

requerimento, votarei por elle...

O Sr. 1º Secretario dá conta do seguinte:

quizer

mandar

este

Um aviso do ministerio dos negocios do

imperio, participando que S. M. o Imperador se digna
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Tambem receber hoje, pela 1 hora da tarde, no paço da cidade,
votarei por elle.
a deputação do senado que tem de apresentar ao

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – mesmo Augusto Senhor, o decreto que fixa as forças

Si o nobre senador me dá licença, si me ordena...
O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Oh!

de terra para o anno financeiro de 1859 – 1860, e de

pedir, dia, hora e logar para a sessão imperial do
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – encerramento da assembléa geral. – Fica o senado
...farei o requerimento; neste caso não me resta sinão inteirado.
obedecer.

Outro do ministerio dos negocios da fazenda,

Assim,

Sr.

presidente,

vou

offerecer

á remettendo o mappa n. 598 das operações da

consideração do senado um requerimento para que a substituição do papel moeda até o dia 31 de agosto
resolução seja enviada á commissão de legislação.

findo. – A’ commissão de fazenda.

seguinte requerimento:

do Pai de Familia Catholico, offerecidos pelo cidadão

Lê-se, apoia-se e entra em discussão o

Remettem-se para o archivo dois exemplares

«Requeiro que o projecto seja remettido á Francisco Chrispiniano Valdetaro.

commissão de legislação para dar sobre elle seu

Compareceram no decurso da sessão mais dois

parecer. Sala das sessões, 10 de setembro de 1858. – Srs. senadores.
Visconde de Jequitinhonha.»
Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente
declara adiada a discussão, e dá para ordem do dia

ORDEM DO DIA.

da seguinte sessão 1ª e 2ª discussão das proposições

DISPENSA AO ESTUDANTE GUSTAVO DO REGO

da camara dos deputados: 1ª, auctorisando o governo

MACEDO.

para mandar admittir o estudante Gustavo do Rego
Macedo a fazer exame das materias preparatorias que

Entra em 1ª discussão e passa para a 2ª sem

tiver estudado em Paris, afim de se poder matricular debate, e desta para a 3ª a proposição da camara dos
na escola central do Rio de Janeiro;

deputados, auctorisando o governo para mandar
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Sr. presidente,

admittir o estudante Gustavo do Rego Macedo a fazer

exame das materias preparatorias que tiver estudado em não posso deixar de votar contra este requerimento de

Paris, afim de se poder matricular na escola central do adiamento, por isso que fui quem propoz a urgencia do
projecto a que elle se refere, convencido de que este

Rio de Janeiro.

beneficio, que se quer fazer ás viuvas dos officiaes da

guarda nacional que morrerem em combate, é um

OS SECRETARIOS DAS FACULDADES DE DIREITO.

beneficio que estava injustamente retardado, porquanto

Entra em 1ª discussão e passa para a 2ª sem é de justiça que se faça a essas viuvas o mesmo

debate e desta para a 3ª a proposição da camara dos beneficio que se faz ás dos officiaes do exercito que
deputados declarando que os vencimentos do emprego morrem em combate.
do secretario das faculdades de direito pertencerão por
inteiro a qualquer dos lentes que o exercer.

Esta foi a razão por que requeri a urgencia desta

proposição da camara dos Srs. deputados, e não por
expiação, porque não commetti peccado algum que
necessitasse expiar.

LOTERIAS.

O SR. FERREIRA PENNA: – O mesmo digo eu.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Uma vez que

Entram separadamente em 3ª discussão, e são

approvadas sem debate, para subir á sancção imperial, votei conforme minha consciencia, para que a disciplina
as

proposições

da

camara

dos

deputados:

1ª, do exercito fôsse a mesma, quando elle se compozesse

concedendo 4 loterias á bibliotheca fluminense; 2ª, de tropa de linha e de guarda nacional, não tinha

concedendo 6 loterias para a construcção das matrizes necessidade alguma de fazer expiação. Creio que o
das freguezias de Nossa Senhora das Brotas do Joazeiro nobre senador pelo Rio Grande do Sul deixou escapar

e de Nossa Senhora da Ajuda do Bom Jardim, na essa expressão pela necessidade do improviso; tanto
provincia da Bahia; 3ª, concedendo duas loterias para as mais quanto é certo que, quando fiz o requerimento de

obras da matriz da cidade de Ubatuba; 4ª, concedendo urgencia, fui acompanhado pelo proprio nobre senador

quatro loterias em beneficio das obras da egreja de na opinião de que esta materia era realmente urgente.
Nossa Senhora da Conceição da cidade de Aracajú, na Portanto que necessidade tinha eu de fazer expiação?

Quem tinha, sem duvida alguma, necessidade de

provincia de Sergipe; 5ª, concedendo seis loterias em

beneficio de hospital de caridade de Maceió, e das obras fazer expiação era o governo, porque o nobre senador
da nova matriz da mesma cidade.
NATURALISAÇÕES.

reconheceu que o ministerio foi o causador dessa
derrota que S. Ex. deplora.

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Foi o Sr.

Miranda e outros. O ministerio votou a favor.

Segue-se a 3ª discussão da proposição da outra

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O Sr. marquez

naturalisação de cidadão brasileiro a José Gomes Ribeiro,

O SR. D. MANUEL: – Tinha de ir para a camara

camara, auctorisando o governo para conceder carta de de Olinda retirou-se da casa para não votar.

Joaquim Pinto Marques e outros; a qual proposição é dos Srs. deputados. Para que ha de estar a dizer cousas
tambem approvada sem debate, para subir á sancção que não são exactas?

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quando o Sr.

imperial.

marquez de Olinda retirou-se, estava já em discussão
PENSÕES.

este negocio.

O SR. D. MANUEL: – Não sabia si se votaria

Entram em 3ª discussão, cada uma por sua vez, e nesse dia.
O
SR.
MINISTRO
DOS
NEGOCIOS
são egualmente approvadas sem debate, para subirem á
sancção imperial, as proposições da referida camara: 1ª, ESTRANGEIROS: – Eu votei e declarei que votava a
approvando a pensão annual de 800$ concedida á viuva favor.
de José Lino de Moura; 2ª, approvando a pensão annual

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – V. Ex. votou a

de 1:000$ concedida á viuva do ministro do supremo favor; mas o Sr. marquez de Olinda retirou-se.
O SR. D. MANUEL: – Temos agora a repetição
tribunal de justiça José Maria de Salles Gameiro de
da
scena
que teve logar na camara dos Srs. deputados.
Mendonça Peçanha; 3ª; approvando a pensão annual de

1:000$ concedida á viuva do ministro do supremo Vamos ao subvenite.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso se reza aos
tribunal de justiça Adriano José Leal; 4ª, approvando a
pensão annual de 1:000$ concedida á viuva do chefe de defuntos.
O SR. D. MANUEL: – E’ subvenite á opposição,
esquadra
graduado
José
Joaquim
Raposo;
5ª,

approvando a pensão annual de 800$ concedidia á viuva que está cada vez mais morta e mais perdida.
do tenente-coronel reformado José Antonio Fernandes;
6ª, approvando a pensão annual de 500$ concedida a

O SR. PRESIDENTE: – Attenção!

O SR. MIRANDA (ao orador): – Vá por esse

Joaquim José Moreira Maia; 7ª, approvando a pensão de rumo que vai bem.
30$ mensaes concedida ao ex-capitão do exercito Pedro

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Eu ia meu

José Baptista; e 8ª, approvando a pensão annual de 840$ caminho direito, fui interrompido pelos apartes. Eu

estava justificando-me para com o nobre senador pela

concedida a Victor José de Figueiredo Neves.

provincia do Rio Grande do Sul, porque prezo muito o

PENSÕES ÁS VIUVAS E FILHOS DOS GUARDAS NACIONAES seu juizo.

Fique, pois, decidido, Sr. presidente, que si

MORTOS EM COMBATE.

Continúa

a

discussão,

adiada

na

sessão

antecedente, do requerimento do Sr. visconde de
Jequitinhonha,

propondo

que

seja

remettida

á

commissão de legislação, para dar seu parecer, a
proposição da camara dos deputados fazendo extensivo

o beneficio do meio soldo ás viuvas, filhos menores de
18 annos, filhas solteiras, e mãis dos officiaes da guarda
nacional que morreram em combate.

alguem tinha necessidade de expiação, era o ministerio,
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que foi quem abandonou a causa (apoiados e não

Não posso, pois, dar meu voto a este requerimento

apoiados); foi quem desde a camara dos Srs. deputados

de adiamento; tenha paciencia o nobre senador pela

vacillou, hesitou, e por fim deixou passar a idéa, mas com

provincia da Bahia: acho mesmo que até nos fica mal o

a arrière pensée de vir matal-a no senado.

modo por que, com o auxilio do governo, se vai matar

O SR. MIRANDA: – Por isso a submetti á
discussão.

tambem este projecto.
O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Portanto o nobre

ESTRANGEIROS: – Eu voto com o Sr. barão de Quaraim.

senador me fará a justiça de ao menos dar-me por

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Logo, si elle votar

companheiros da expiação os nobre ministros que se

comigo, o Sr. ministro tambem vota; duas cousas eguaes

retiraram.

a uma terceira são eguaes entre si.

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

O

SR.

MINISTRO

DOS

NEGOCIOS

ESTRANGEIROS: – O Sr. Souza Franco estava na

ESTRANGEIROS: – Não voto como ministro, mas como

camara dos Srs. deputados, nem veiu cá.

senador.

O SR. MIRANDA: – Esse negocio da chibata
incommoda muito aos senhores.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Fique pois
consignado hoje, o ultimo dia da sessão, que esse

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O nobre senador
pelo Rio Grande do sul ha de votar comigo contra o
adiamento, porque estou certo de que S. Ex. tem o maior
enthusiasmo pela guarda nacional.

projecto a que se referiu o nobre senador cahiu no

O SR. BARÃO DE QUARAIM: – Com toda a razão.

senado por um voto, faltando nessa occasião dois

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Acho melhor

ministros.
O SR. FERREIRA PENNA: – Que estavam na
outra camara.
O SR. MIRANDA: – E porque o Sr. Ferreira Penna
fallou contra causando isto sorpreza geral.
O SR. FERREIRA PENNA: – Admira que o Sr.
Miranda diga isso tendo votado comigo.

passar o projecto tal qual, ainda que se o tenha de
emendar para o anno, porque a passagem deste projecto
tem uma grande significação, prova a attenção do corpo
legislativo para com a guarda nacional. Visto que o
governo deixou passar quatro mezes e nove dias de
sessão sem ter conseguido do corpo legislativo um só
acto, uma só medida, em uma época em que o paiz

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Portanto, Sr.

reclama medidas importantes, em uma época em que o

presidente, não posso dar o meu voto a este requerimento

paiz, tendo recebido um grande impulso de prosperidade,

de adiamento, proposto pelo nobre senador pela provincia

precisava ser secundado na sua marcha pela acção do

da Bahia. S. Ex. deve reconhecer que nego nesta

governo; visto que o governo apresentou-se ao corpo

occasião o meu voto com muita dôr, com muito

legislativo esteril em propostas, esteril em recursos, esteril

constrangimento. Mas não quero parecer contraditorio; e

em resultados, ao menos passe esta lei, que, como eu já

demais, entendo que este projecto, comquanto tenha

disse, vai fazer ás viuvas dos officiaes da guarda nacional

alguns defeitos que o nobre senador pelo Rio Grande do

que morrerem em combate um beneficio que estava

Sul notou, póde todavia passar sem inconveniente e

injustamente retardado.

antes com a vantagem de que fica já reconhecido pelo

Voto pois contra o requerimento.

paiz que o corpo legislativo tem em vista os serviços

O SR. D. MANUEL: – O nobre senador que acaba

relevantes que a guarda nacional tem prestado a bem da

de fallar não quiz perder o ultimo ensejo que se lhe

ordem e da integridade do Imperio, e que não a colloca

offereceu para attribuir ao governo más intenções e

em posição desegual daquella que tem o exercito, quando

accusal-o de deslealdade, fazendo crer ao paiz que o

se tracta de favores.

governo queria e não queria ao mesmo tempo uma

Senhores, dizer-se que este projecto vá á

medida importante; quando é certo que, para o nobre

commissão de legislação, é o mesmo que dizer-se:

senador

«Fique morto este projecto.» Si passasse este adiamento

requerimento de adiamento não era preciso mais do que

motivar

o

seu

voto,

relativamente

ao

proposto pelo nobre senador pela Bahia, seria a

quatro até seis palavras.

consagração completa da esterilidade da sessão deste
anno. Este é o acto mais importante que, a meu ver, póde

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Não sei essa
regra, é defeito meu.

sahir desta sessão; e, para ser o mais importante, não é
preciso muito: não vejo nenhum outro, á excepção da

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – Esse
estylo attico!

celebre resolução ou orçamento provisorio. Nem ao

O SR. D. MANUEL: – E’ defeito que naturalmente

menos o governo conseguiu obter das camaras a lei do

trouxe de S. Paulo, onde o nobre senador fatigava muito a

orçamento, contentou-se com uma resolução provisoria!

seus discipulos com prelecções abundantes de palavras.

Ora, em uma sessão de uma esterilidade tão
desanimadora como esta, quando o governo mostrou-se

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – O que quer que
lhe faça? não posso emendar-me.

impotente para fazer passar no corpo legislativo as suas
medidas...

O SR. D. MANUEL: – Creio que o nobre senador
podia oppôr-se com vantagem ao requerimento, limitando-

O SR. MIRANDA: – Apezar de suas maiorias.

se a lembrar a deliberação que o senado tomou quando o

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – ...quando não

nobre senador requereu urgencia para se tractar da

conseguiu nem a lei do orçamento, havemos de frustrar

proposição da outra camara, relativamente a guarda

no ultimo dia de sessão a medida mais importante que

nacional. Ter o senado approva a urgencia, ha poucos

póde sahir do senado, que é este favor á guarda

dias, e dizer hoje, ultimo dia de sessão, que a materia não

nacional?

é

urgente,

parece

falta

presidente, é necessário

de

coherencia.

Mas,

Sr.
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que o senado saiba o motivo principal por que o da camara dos Srs. deputados, e depois votou contra?
nobre senador se oppõe ao adiamento da proposição. Não prova isto o que eu disse em uma das sessões

O nobre senador proferiu nesta casa um longo passadas, que a opposição tinha em mira crear

discurso contra a proposição da camara dos Srs. difficuldades ao governo, pôl-o em conflicto com a
deputados que acabava com o castigo de pancadas camara dos Srs. deputados, e... não posso dizer tudo.
na guarda nacional; esse discurso necessariamente ha

Esta senhora opposição, que tem andado

de causar uma impressão desagradavel na guarda transtornada mesmo antes de começar a sessão,
nacional; digo isto porque parece que ella contava porque

o

transtorno

principiou

na

imprensa

e

com a medida que tinha sido approvada com continuou na tribuna; esta senhora opposição, que se

enthusiasmo na camara dos Srs. deputados; e tanto julgava tão omnipotente, que tinha força bastante
contava, que já parte da guarda nacional da provincia para derrubar o ministerio nos primeiros dias de
de S. Pedro do Sul felicitou áquella camara por esse sessão; esta opposição, senhores, nos ultimos dias

acto, e me consta que mais felicitações serão acredita achar uma mina, explora-a e faz este
endereçadas; ora, o nobre senador, conhecendo a dilemma:
impressão que deverá causar o seu discurso, quiz

«Si a proposição da camara dos Srs. deputados

attenual-a fazendo com que se approvasse, antes de acabando com o castigo de pancadas na guarda
encerrada a sessão deste anno, a proposição cujo nacional passar no senado, cahe o ministerio;»

porque? Respondam, senhores opposicionistas. Eu

adiamento se requer.

Não é portanto porque o nobre senador tenha não o posso fazer na tribuna. «E si a proposição, não

grande interesse pela guarda nacional; porque, si o passar, cahe o ministerio;» porque? «Porque a camara
tivesse, ha muito teria pedido a urgencia que ha dos Srs. deputados se encherá de indignação contra
poucos

dias

requereu.

E

observe-se

que

essa um ministerio que, tendo-se esforçado para que a

urgencia foi requerida logo depois que cahiu a idéa fôsse approvada, e tendo mesmo pedido a seus
proposição da outra camara, que acabava com o amigos que a separassem da proposta das forças de

terra, afim de constituir um projecto á parte, veiu no

castigo de pancadas na guarda nacional.

Mas, Sr. presidente, quando o nobre senador senado votar contra ella, e até fez mais, pediu aos

se referia á proposição da camara dos Srs. deputados, amigos que o acompanhassem na votação.»
que não mereceu o assentimento do senado, não

Mas

a

vacillou em asseverar de novo que o governo foi a perfeitamente

camara

dos

que

governo

o

Srs.

deputados

votou

aqui

sabe
pela

causa de não ter acabado o castigo de pancadas na proposição, que esta passou em 1ª discussão, passou

guarda nacional, e foi apoiado por alguns membros na 2ª por 4 votos, e todos pensavam que a votação
da opposição.

era segura na 3ª discussão; porque faltaram, é

Força é que eu diga ainda alguma cousa a este verdade, alguns Srs. senadores que já tinham votado

respeito.

contra a proposição, mas tambem faltaram outros

E' necessario estar cego pelo espirito de que lhe deram o seu voto: era portanto corrente no

opposição para vir no senado accusar o governo de senado que a proposição seria approvada. Houve
ter sido parte para que a referida proposição não alguma discussão sobre o art. 2º, que alguns
passasse.

Pois,

senhores,

póde

merecer

uma julgaram obscuro, e por isso requereram que fôsse

similhante accusação um governo que disse por dois remettido á commissão de marinha e guerra para
de seus membros na camara dos Srs. deputados: «A explical-o e dar-lhe o necessario desenvolvimento.
idéa é boa, nós a adoptamos, quer como membros

Mas

o

que

aconteceu,

Sr.

presidente?

desta casa, quer como membros do governo?» A idéa Primeiramente, o Sr. Vergueiro, que votava comnosco,
foi apoiada nesta casa pelos votos de dois ministros estava incommodado em uma das salas proximas, e
da corôa; e, sinão houve discursos, é porque não não veiu votar; depois, o Sr. marquez de Olinda, que

foram precisos, é porque se queria a adopção da tambem votava comnosco, teve necessidade de ir á
medida com promptidão, é porque a opposição, camara dos Srs. deputados; o Sr. ministro da fazenda,

sempre de boa fé, porque a boa fé é um dos seus que tambem votava comnosco, estava occupado

caracteriscos, nos dizia: «Não querem a medida, naquella camara com as discussões do orçamento; e

querem protelal-a, querem adial-a»; e naturalmente ainda mais por nossa infelicidade um dos nossos

os Srs. ministros membros da casa, ouvindo essas collegas que votava pela idéa teve necessidade

insinuações, disseram: «Pois bem, respondemos com urgente de sahir da casa. Eis o que deu o triumpho
o silencio, não queremos protelar, e por isso não áquelles que seguem a opinião contraria á abolição
entraremos na discussão, porque estamos dispostos do castigo de pancadas na guarda nacional.
a dar nossos votos á proposição.» Qual é portanto a

Para mim é fóra de duvida que a maioria do

prova que apresenta o nobre senador de que o senado approvava a proposição; um simples acaso
governo não andou de boa fé neste negocio, de que o contribuiu para que esta cahisse. E’ isto que se deve

governo quiz e depois não quiz a medida? Não se vê dizer ao paiz, e não accusar injustamente o governo,

que é uma accusação immerecida, injusta, e menos por não ter sido approvada a proposição que na outra
digna dos talentos do nobre senador?

camara teve uma votação numerosa e enthusiastica.

Note V. Ex., Sr. presidente, offereceu-se na lei

E porque a opposição não se apresentou em

de fixação de terras um artigo additivo consagrando a campo? si ella hoje tanto accusa o ministerio, porque
mesma

doutrina

que

estava

consignada

na não nos coadjuvou no empenho de acabar com um

proposição da outra camara, e o proprio nobre castigo

que

continúo

a

considerar

degradante?

senador que apresentou o artigo additivo votou Porque nos deu 4 votos? Os jornaes já fizeram

contra a abolição do castigo de pancadas na guarda menção dos nomes dos senadores que votaram pró e

nacional. Não vê V. Ex. o estratagema de que se contra. Creio que na casa estavam nesse dia 12 ou 13
serviu o auctor desse artigo additivo? Pois apresentou senhores da opposição; logo 2/3 pelo menos votaram
o artigo additivo consignando a idéa que estava na contra a proposição.
proposição

Como é pois que nos vêm dizer hoje os nobres

senadores
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que o governo foi causa de não se ter acabado o

O SR. D. MANUEL: – Não esqueça a terrivel

senhores, si a proposição devia cahir, e tanto devia

O SR. MIRANDA: – Apoiado.

castigo de pancadas na guarda nacional? Pois, gargalhada dada pelo Sr. João Caetano dos Santos.
cahir na vossa opinião, que vós por dois terços

O SR. D. MANUEL: – Declaro que, si se

concorrestes para a sua quéda, como vindes hoje esquecer, hei de restabelecer os factos, quando o
accusar o ministerio de não ter feito tudo quanto discurso me vier ás mãos para ser corrigido.
podia fazer para que ella fôsse approvada? Não prova

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Honro me

durante toda a sessão? Mas quanto tem

ella sido

O SR. PRESIDENTE (ao orador): – Peço ao

não ha uma só que tenha produzido a menor palheta

O SR. D. MANUEL: – O que estou dizendo

isto a boa fé com que a opposição tem procedido muito com o modelo que me dá.

infeliz! Não ha mina que ella não procure explorar, e honrado membro que se cinja ao adiamento.
de ouro.

Pobre

opposição!

E'

preciso

cantar-lhe

tem ligação com a materia de que se tracta. O Sr.

o senador discorreu largamente para despedir-se do

subvenite. Nunca houve opposição mais fraca e mais ministerio. Tambem na camara temporaria houveram
discursos de despedida; e o honrado membro por

desacreditada.
O

SR.

PRESIDENTE:

–

A

palavra

desacreditada – não me parece parlamentar.
O

SR.

MIRANDA:

–

Deixe-o

fallar,

– Goyaz quiz seguir aqui tão bello exemplo; sim, o
honrado membro devia ser echo de quem proferiu o

Sr. discurso.

O ministerio, ia eu dizendo, salvou o paiz de

presidente; vai bem, vai bem...

O SR. D. MANUEL: – Perdoe-me V. Ex., Sr. uma grande crise commercial e de uma guerra: são

presidente, estou fallando do discredito politico. trophéos, senhores, que vós, por mais que façais, não

Assim como se diz que o governo está desacreditado, podeis arrancar ao governo; são serviços que hão de
que não tem o apoio do paiz, assim como se diz que ser commemorados nas paginas da historia...
a maioria é ficticia, porque não poderei dizer que a

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Com

negar esse direito? Porque se me disse dalli: «Vai

O

opposição está desacreditada? Quem é que me póde letras de ouro...
SR.

D.

MANUEL:

–

...são

serviços

bem, vai bem?» Sim, vou bem, porque estou dizendo reconhecidos na velha Europa; e pouco importa que
verdades, ainda que um pouco amargas.

os desconheça uma meia duzia de opposicionistas.

Dizer que não posso declarar que a opposição

está desacreditada perante o paiz, que o paiz não crê

O SR. MIRANDA: – Não valem nada...

O SR. D. MANUEL: – Como homens valem

nella, que o paiz lhe attribue a esterilidade desta muito, eu lhes tributo consideração e respeito; não

sessão, é querer privar-me de um direito inauferivel. direi amizade, porque ha muito tempo que não
Hei de exercel-o, como os senhores o exerceram existe; como opposicionistas não valem nada; e não

quando eu era membro da opposição. V. Ex. bem têm valido nada, senhores, porque a marcha da
sabe o que ouvi e o que soffri; nunca pedi a V. Ex., opposição foi tal que no meu modo de pensar

nem a seus antecessores, que chamassem á ordem a consolidou ainda mais o ministerio; e, vendo ella isto,
membros da maioria, porque, quando V. Ex. me dava tractou de paralysar todas as medidas.
a palavra, elles não ficavam sem resposta.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Quaes foram

Senhores, disse-se que o ministerio estragou as medidas?

tudo e não fez nada. O ministerio tem servido ao paiz

(O Sr. visconde de ltaborahy dá um aparte.)

com dedicação. Elle achou o paiz ameaçado de uma

O SR. D. MANUEL: – Basta-me responder ao

guerra,

Brasileiro

e,

com

habilidade,

distincto

como,

servindo-se

de

negociador,

um Sr. visconde de Itaborahy, que é considerado oraculo
fez por toda a opposição.

desapparecer o susto que se tinha derramado pela

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Apoiado.

população. O ministerio luctou com uma crise talvez

O SR. D. MANUEL: – Sr. tachygrapho, faça-

grande tino preveniu grandes calamidades, de que

Mas, Sr. presidente, o ministerio conheceu

a mais temivel que appareceu no Imperio, e com me o favor de tomar aquelle apoiado.

não foram exemptas grandes praças na America e na perfeitamente desde o principio os homens com
Europa. A praça do Rio de Janeiro e outras do lmperio quem tinha de luctar, sabendo que uma imprensa
vão volvendo ao seu estado normal. Eis a razão por estava estabelecida para o combater, observando que

que os Srs. da opposição têm tanta inveja do Sr. no senado se erguia uma opposição, que não posso

negar que tem oradores distinctos, com os recursos

ministro da fazenda. (Risadas da opposição.)

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso só com necessarios para demorar uma discussão ao infinito;
aqui ha falladores de tal ordem que estão promptos

uma gargalhada.

O SR. D. MANUEL: – Mas veja que a para fallar quatro e mais horas, são maquinas de alta

gargalhada lhe póde ser fatal, póde ser a gargalhada pressão, que

despejam palavras com admiravel

daquella personagem que é tão bem representada facilidade; e por isso eu já disse em uma das sessões

pelo nosso distincto patricio o Sr. João Caetano dos passadas que é de mister tomar medidas contra os
Santos;

a

opposição

está

em

tal

estado

de palradores, afim de que a maioria não seja bigodeada

desesperação que póde chegar a esse termo fatal que por
O

SR.

4

ou

5

homens

dispostos

a

protelar

as

discussões, e a impedir que passem leis necessarias e

muito receio.
SILVEIRA

DA

MOTTA:

–

Sr. uteis ao paiz.

tachygrapho, tome a minha gargalhada.

Si as cousas continuarem assim, de que servem

O SR. D. MANUEL: – Sr. tachygrapho, tome as camaras? O governo, apoiado pela maioria dellas,

bem o aparte do nobre senador e a minha resposta.

quer fazer beneficios reaes á nação; apresenta

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Tome a propostas

gargalhada.
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e projectos, e nada póde passar, porque um pugillo senadores que tomaram parte na discussão. O Sr.
de linguarazes tem os meios de protelar tudo por ministro do imperio está constantemente na tribuna,

longos discursos, nos quaes ha um diluvio de fallando sempre com toda a dignidade e moderação e
palavras e um deserto de idéas. E’ de mister reformar dando provas de que é um distincto estadista.
o regimento da casa; e, si a maioria assim o entender,

O Sr. ministro da guerra deu na camara dos

eu não terei duvida de apresentar a reforma logo nos Srs. deputados quantas explicações se pediram, e as
primeiros dias de maio.

daria tambem aqui, si o seu grave incommodo não o

E’ justamente o que se fez na camara dos Srs. tivesse privado de vir ao senado. Como não teria elle

deputados; e o caso é que alli já 4 ou 5 falladores não pulverisado os discursos dos que o censuraram com
podem protelar tudo, e impedir a adopção das tanta acrimonia e injustiça!
medidas necessarias e uteis ao paiz.

Ora, Sr. presidente, tudo isto o que prova?

O SR. PRESIDENTE: – Mas isto não tem nada Prova que os Srs. ministros sabem conhecer a sua

de commum com o adiamento que se discute.

posição, que lhes impõe o dever de dar aos

Essa falta de respeito...

elles carecem, e de responderem ás censuras que se

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – representantes da nação os esclarecimentos de que

O SR. D. MANUEL: – V. Ex. não tem visto lhes fazem.

abrirem-se parenthesis? Pois tambem agora abro um

O Sr. ministro da justiça apresentou na outra

parenthesis.

camara uma proposta importante, que não foi

Si se usar de represalia, V. Ex. ha de chamar á ordem.

projecto substituto á proposição relativa a reforma

verdade.

discutidos por falta de tempo, de que serviria

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – discutida por falta de tempo; e nesta offereceu um

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: – Isso é judiciaria. Ora, si estes trabalhos não poderam ser

O SR. D. MANUEL: – Eu só respondo ao offerecer outros á consideração da assembléa geral?

nobre senador por Goyaz, é só a quem respondo.

O Sr. ministro da fazenda tambem apresentou

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – um projecto importante, que pelo mesmo motivo não

Si quizer responder a outro.... bem sabe.

O SR. D. MANUEL: – Oh! isso não tem

pôde entrar em discussão.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY (com

duvida, estou já aniquilado!!! Mas fiz uma promessa ironia): – Importantissimo.
O SR. D. MANUEL: – Eu creio que elle póde
solemne, a qual hei de cumprir religiosamente;
responderei a todos os membros desta casa, excepto ser muito bem sustentado com as doutrinas do nobre
senador pelo Rio de Janeiro, que talvez eu tenha a
a um, isto é irrevogavel.

Mas, ia eu dizendo, Sr. presidente, que o honra de ler nesta casa.
O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Havia
ministerio tinha feito o que tinha podido. O ministerio
apresentou-se ás camaras com a maior franqueza e de ser difficil.
O SR. D. MANUEL: – Veremos para o anno si
lealdade, tomou parte nas discussões; V. Ex. é
testimunha, porque ouviu e leu, dos innumeros é difficil. Quando para sustentar a minha opinião eu
discursos proferidos nesta e na outra camara pelo Sr. contar com a de V. Ex. não quero mais nada, dou-me
ministro da fazenda. V. Ex. viu a maneira por que se por satisfeito.
O SR. PRESIDENTE: – Peço ao Sr. senador
portou o Sr. ministro da justiça, e foi optimo que

entrasse em discussão o projecto sobre reforma que se limite á questão do adiamento. Está fazendo a
judiciaria. Com effeito, a discussão foi luminosa, e historia da sessão!
não posso negar que da parte da opposição foram

O SR. D. MANUEL: – Eu vou acabar, Sr.

proferidos muitos discursos dignos de serem presidente; mas note V. Ex. que é o ultimo dia de
tomados em consideração. Mas o Sr. ministro da sessão que de proposito se procurou para accusar-se
justiça, com toda a lealdade e franqueza, acceitou novamente o ministerio perante o paiz, suppondo-se
sempre a discussão, deu todos os esclarecimentos, e que esta accusação ficaria sem resposta, que esse
mostrou nessa occasião grande habilidade e profundo discurso seria lido sem o competente antidoto!
estudo da materia.

Enganaram-se; eu não podia deixar de responder a

Quando se tractou das relações estrangeiras, o uma accusação tão grave feita aos meus amigos, a
Sr. visconde de Maranguape não se negou a dar quem presto o meu fraco apoio.

Sr. presidente, visto que V. Ex. quer que eu

informações, nem aqui nem na outra camara.

entre em materia, vou dizer alguma cousa sobre o

O SR. MIRANDA: – Negou-se.

O SR. D. MANUEL: – Não deu as que não requerimento.

Senhores, não se póde deixar de reconhecer

podia dar em consequencia do segredo ou da reserva

que as era preciso guardar. O Sr. ministro da que reflexões feitas hontem pelo nobre senador pela

marinha, V. Ex. viu que durante 15 dias, e em alguns provincia do Rio Grande do Sul sobre a proposição
delles bem doente, aqui compareceu e mostrou muito merecem attenção; eu mesmo talvez me deixasse
talento fallando em negocios de uma repartição de impressionar

por

ellas

a

ponto

de

votar

pelo

que ha poucos dias estava encarregado. E note V. Ex. adiamento, si porventura essas reflexões fossem

que o Sr. ministro da marinha não foi chamado á feitas em outra occasião, si ellas não apparecessem
discussão quando se tractou da fixação de forças do justamente em um tempo em que ou havemos de

mar; então não se disse nenhuma palavra, e depois ficar sem uma resolução que já passou na 2ª
aproveitou-se o ensejo da discussão da lei de fixação discussão, ou havemos de deixal-a passar com
das forças de terra para obrigal-o a estar aqui doente alguma imperfeição: ora, eu não vacillo em adoptar o
e

fazendo-os

maiores

sacrificios

para

esclarecimentos e responder aos nobres

dar

os segundo alvitre.

Qual é a idéa cardeal da proposição? E’ a

seguinte: a viuva do official da guarda nacional que

morrer em combate terá meio soldo, como tem a
viuva
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do official de linha. Bem, é uma idéa justíssima, e que dado ou tem deixado de dar mais tenças, isso

depende da sua vontade e não de legislação que

póde ser já approvada sem inconveniente.

Pois bem, façamos ainda nesta sessão este tenha extinguido as tenças. Porconsequencia no meu

beneficio ás viuvas, filhos menores, etc., dos officiaes conceito, e creio que no conceito do senado, deve se
da guarda nacional que morrerem em combate, e no entender que o governo ainda está auctorisado a
anno seguinte completaremos o beneficio. Fique a conceder tenças. Esta lei não é mais nem menos do

guarda nacional certa de que o senado tem em muita que verdadeiramente uma tença egual ao soldo da
consideração os serviços prestados por ella, e que patente do official da guarda nacional que morrer em
campanha.

não se limitará só a esta medida...

Por este lado portanto a questão constitucional

O SR. FERREIRA PENNA: – Apoiado.

O SR. D. MANUEL: – ...que, como disse, será está acabada; mas não está ella de fórma alguma
acabada pelo que diz respeito ás observações feitas

mais completa no anno seguinte.

pelo nobre senador pelo Rio Grande do Sul, quando

O SR. FERREIRA PENNA: – Apoiado.

O SR. D. MANUEL: – Eis a razão por que hei disse que este projecto não attendia á sorte das

de votar contra o adiamento e a favor da proposição, viuvas actualmente existentes dos officiaes da guarda
nacional mortos em campanha. Concordo, mas creio

como já votei na 1ª e 2ª discussão.

Façamos votos para que não haja necessidade que já disse em um aparte que estou informado de

de fazer applicação desta lei, para que o paiz se que ha poucas viuvas neste caso, isto é, que estejam
conserve

em paz e

progrida no

caminho dos actualmente sem pensão, ou pelo menos póde-se

melhoramentos moraes e materiaes. Muito espero do dizer que todas quanto têm requerido têm obtido.
systema de moderação e tolerancia que o governo vai

O SR. SOUZA E MELLO: – E algumas sem

vacillo era acreditar que o ministerio se não afastará

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

seguindo e cujos fructos vão já apparecendo. Não requerer.

deste systema, e que continuará a empregar todos os E algumas, como diz o meu nobre collega, ex-

meios para conciliar a grande familia brasileira, tão ministro da guerra, têm obtido sem terem pedido.
cançada

de

luctas

e

tão

desejosa

de

paz

e Porconsequencia,

por

este

lado,

e

segundo

as

tranquillidade. Eu faço votos pela conservação de circumstancias actuaes, me parece que o projecto

ministerio, porque estou intimamente convencido de póde passar e que está solvida a duvida que fez com
que elle quer o bem do paiz, e faz quanto póde para que eu offerecesse o adiamento.
bem desempenhar a alta missão de que está
incumbido.

Não desejando portanto, Sr. presidente, oppôr-

me á passagem do projecto sinão em circumstancias

Não posso crer que a opposição tambem não muito positivas, e por motivos muito constitucionaes

queira o bem do seu paiz; mas quer fazel-o ella, e e importantes, eu entendo que devo retirar o
não tolera que os seus adversarios o façam.

adiamento, e o senado votando pela resolução fará

Sr. presidente, concluo rogando ao senado que, um serviço ás viuvas dos officiaes que para o futuro

recusando o seu voto ao requerimento de adiamento, morrerem em campanha.
approve a proposição em 3ª discussão.

Sr. presidente, eu não entrarei no exame dos

O SR. MIRANDA: – Et lux perpetua luceat serviços

prestados

pelo

ministerio

actual;

não

examinarei n’esta occasião si na realidade alguns

eis.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: – actos

legislativos

passaram

por

iniciativa

do

Não tomo a palavra para discutir com o senhor ministerio; mas somente declaro a V. Ex. que aquillo
senador que acaba de sentar-se, porque realmente que disse o nobre senador por Goiaz é exactissimo...
elle proferiu taes proposições que não podem ser

respondidas sinão em uma linguagem que não
costumo usar.

O SR. MIRANDA: – Apoiado.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –
...não póde ser de fórma alguma contestado, sejam

Quando propuz o adiamento desta proposição, quaes forem as razões. Não é n’esta occasião que eu

foi porque entendi que ella egualava a sorte das hei de vir augmentar o martyrio do ministerio
viuvas dos officiaes de linha, mortos em campanha a fazendo-lhe a sua oração funebre...
das viuvas dos officiaes da guarda nacional mortos

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: – Depois

tambem em campanha actualmente existentes. Si do hymno...

acaso a lei fallasse em pensões, eu a julgava

inconstitucional, porque a assembléa geral não tem Mas

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: –

o

hymno

foi

tão

mal

entoado,

tão

mal

direito de dar pensões: isto é attribuição do poder concertado, tão desafinado, que na realidade não faz

honra nem a quem o fez (a esse talvez faça) (risadas);

executivo.

Esta

questão

devia

ser

tractada

na

1ª mas não faz honra ao ministerio actual.

Sr. presidente, vendo que V. Ex. deseja que

discussão, e eis o motivo por que eu entendi dever

requerer que o projecto fôsse a uma commissão. terminemos os nossos trabalhos, não entro mais
Lendo a lei que se manda applicar ás viuvas dos nesse exame; para a sessão seguinte teremos então o

officiaes da guarda nacional, vi que o que ella mesmo trabalho que temos tido na actual, e cada um
determina é que as viuvas dos officiaes da guarda de nós exercerá de sua parte aquillo que é do seu
nacional mortos daqui em diante em campanha terão dever.
pensões eguaes ao soldo; porconsequencia é uma

Peço a retirada do meu requerimento.

especie de tença estabelecida pela lei: a ser tença a

O senado, sendo consultado a este respeito,

este objecto. Eu lembrarei o facto seguinte, porque

Prosegue portanto a 3ª discussão da referida

assembléa geral tem muitas vezes legislado sobre resolve pela affirmativa.

póde parecer que hoje o governo não se acha proposição, a qual é sem mais debate approvada para
auctorisado a conceder tenças.

Na camara dos deputados passou uma lei

extinguindo as tenças; esta lei veiu para o senado,

mas não foi ainda resolvido: portanto, si o governo
tem

subir á sancção imperial.
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Campos, Gonçalves da Silva, Rodrigues Lopes,

LOTERIAS.

Tobias Leite, Jesuino Marcondes, Pereira Pinto,
Entram em 3ª discussão, separadamente, e Pamplona, Paranaguá, Dantas, Aragão e Mello,
são approvadas sem debate, para subirem á Madureira, Pedreira, Barbosa, Sergio de Macedo,
sancção imperial, as proposições da camara dos Pacheco, Carrão, e Rego Barros, e os Srs.
deputados: 1ª, concedendo quatro loterias ao senadores visconde de Jequitinhonha, Candido
hospital da Misericordia da cidade de S. João d’El- Borges, Ferreira Penna, Dias de Carvalho, visconde
Rei, e uma á matriz da villa de Oliveira, na provincia de Itaborahy, marquez de Mont’Alegre, Souza
de Minas Geraes; 2ª, concedendo duas loterias para Ramos, marquez de Caxias, Silveira da Motta,
a conclusão da egreja matriz da villa de S. Francisco Fonseca e Araujo Ribeiro, e para a deputação que
de Borja, na provincia de S. Pedro; e 3ª, concedendo tinha de receber a S. M. a Imperatriz os Srs.
duas loterias para a conclusão da egreja do Senhor deputados Luiz Carlos da Fonseca, Viriato, barão de
dos Passos da cidade de S. Leopoldo, na mesma Porto Alegre e barão de Mauá, e os Srs. senadores
marquez de Abrantes e visconde de Abaeté.

provincia.

A’ 1 hora da tarde, annunciando-se a chegada
de S. M. o Imperador e de S. M. a Imperatriz, foram

DEPUTAÇÃO.

as commissões receber os mesmos augustos
Sendo meia hora depois do meio-dia, o Sr. senhores á porta do edificio. Entrando S. M. o
presidente convida a deputação para se dirigir ao Imperador na sala, foi ahi recebido pelos Srs.
seu destino e cumprir a missão de que está presidente e secretarios, os quaes, unindo-se á
encarregada, e suspende no entretanto a sessão, deputação, acompanharam ao mesmo augusto
senhor até o throno, no qual, tomando assento,

por não restar numero para formar casa.

A’ hora e meia, voltando a deputação, o Sr. mandou

assentarem-se

os

Srs.

deputados

e

presidente occupa de novo a cadeira, e o Sr. barão senadores, e pronunciou a falla seguinte:
de Pindaré, como orador da mesma deputação,

«Augustos e dignissimos Srs. representantes

participa que, tendo apresentado á sancção imperial da nação.»
o decreto que fixa as forças de terra para o anno de

«Grande é a minha satisfação em certificar-

1859 – 1860, S. M. o Imperador se dignára vos de que, com o socorro Divino, todas as
responder que o examinaria; e que, havendo em provincias gozam dos beneficios da paz e da
seguida pedido respeitosamente ao mesmo Augusto tranquillidade.»
Senhor que houvesse por bem designar o dia, hora,

«Subsistem no mesmo pé de amizade, e boa

e logar do encerramento da assembléa geral, S. M. I. intelligencia, as relações entre o Imperio e outras
dignára

se

egualmente

responder

que

o potencias.»

encerramento teria logar no dia 12 á 1 hora da tarde
no paço do senado.

«Permaneço no firme empenho de promover o
adiantamento moral e intellectual do povo, assim

O Sr. Presidente declara então que a resposta como de dar todo o desenvolvimento aos elementos
de S. M. o Imperador é recebida com muito especial de riqueza que possue nossa patria.»
agrado; e depois de convidar aos Srs. senadores

«Augustos e dignissimos Srs. representantes

para se reunirem no dia seguinte ao meio dia, da nação.»

levanta a sessão por não haver casa.

«Agradeço-vos os meios com que habilitastes
meu governo para satisfazer as exigencias do

SESSÃO IMPERIAL DO ENCERRAMENTO serviço publico.»
DA ASSEMBLÉA GERAL. EM 12 DE SETEMBRO

«Confio em que, recolhendo-vos aos vossos
lares, continuareis a cimentar a concordia entre

DE 1858.

todos os Brasileiros.»
PRESIDENCIA DO SR. MANUEL IGNACIO
CAVALCANTI DE LACERDA.

«Está encerrada a sessão.»
«D. Pedro II, Imperador Constitucional e
Defensor Perpetuo do Brasil.»

Ao meio dia, reunidos no paço do senado os

Terminado este acto, retiraram-se SS. MM. II.

Srs. deputados e senadores, foram nomeados para a com o mesmo ceremonial com que haviam sido
deputação que devia receber á S. M. o Imperador os recebidos, e immediatamente os Srs. deputados e
Srs. deputados Antonio José Machado, Pinto de senadores.
Campos, Sampaio Vianna, monsenhor Felicissimo,
Barreto de Aragão, Athayde, Costa Pinto, Martinho

