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CAMARA DOS SENADORES. 

ACTA DE 1 DE JUNHO DE 18M. 
PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETE'. 

. As 11 horas da !llanllã, fez-se a c!Iamada e a~ha~ão-se 
presentes os Srs. 'visconde de Abaele, .1~Iafra, Telx~ll'a de 
Souza Almeida e Albuquerque, Ferre!ri~ Penna, visconde 
de Sapucahv, Siqueira e 1\lello, Mendes dos Santos, Dantas, 
Araujo Ribeiro, Pa.ula Almeida, barão de S. Loul'Cnço, 
Souza Ramos, Paranhos, Souza Franco, marquez de Caxla5, 
visconde de Suassuna, D, Manoel, Zacbarias, barão de Muri
'tiba barão de Antonina, visconde da Boa-Vista, Pompeo, 
Fon~eca e Ottoni. 

Faltárfio com causa participada os S1's. barão de Cotegipe, 
barão de ~Iaroim, barão de Quaraim, Candido Borges, Euze
bio Souza Queiroz, Paula Pessoa, Sinimbú, Dias Vieira, 
Vi~ira da Silva, Pimenta Bueno, Fernandes Torres, Dias de 
Carvalho, Souza e Mello, marquez de ltanhaem, visconde de 
Itahorahy, e visconde de ~laranguape ; e sem ~articipaçi:'lO os 
81'S. Ferraz, Cunha Vasconcellos, barão de Pn·apama. Can
didoBaptista. Carneiro de Campos, llodrigues Silva, Silveira 
da Moita, Jobim, Nabuco, ruarquez de Alirantes, marquez de 
Olinda, visconde de Jequitinhonha, e visconde de Uruguav, 

Não estando jll'esentes numero sumciente de Srs, senad'o
res, o SI', presidente declarou que não podia haver sessão. 

O SR, 1° Sl:lCREUIUO deu parte de achar-se sobre a me sa 
a folha do subsidio dos Srs, senadores, correspondente ao mez 
de maio proximo findo. 

O SR~20 SECRETARIO deu conta de estar tambem sobre a 
mesa seguinte pal'ecer da commissão do fazenda, com um 
llrojecto relatiVO á precepcão do meio soldo que compele a 
D, Carlota Jayme Bl'own, viuva do marechal de campo refor
mado Gustavo Henrique Browu: 

PARECER DA cOII!MIsslo DE FAZENDA. 

D, Carlota Jayme Brown requereu ao ministerio da fazenda 
a percepcão do meio soldo que julgára competir-lhe, como 
viuva do" marechal de campo refol'mado Gustavo Henrique 
Brown; e não tendo sido dererida esta sua petição, na fórma 

. do despacho do mesmo ministerio da fazenda recorre li as
sembléa geTal solicitaml~ que por um a~to legis~ativo se de
clare apphcavel á supphcaulo o benefiCIO da lei de 6 de no
vembro de 1827, 

Os fundamentos juridicos da alludida decisão do governo 
,estão manifestos nos pareceres de varios funccionarios do 

théslluro nacional, e são em resumo os seguintes: 10, que () 
marechal Brown foi reformado em virtude de lei especial, a. 
de 6 de setembro de 1851, e não conforme o alvará ile '16 de 
dezemhro de 1790, como presuppõe a lei de 6 de novembro 
de 1827, concernente ás pensões de meio soldo, e o declarou 
a de 6 de junho de 1831, com relacão aos ofliciaes já reCor
mados ao tempo do fallecimento; 2·, que, posto se enten
desse, por força das leis de 6 de setembro de 1851 e '25 de 
junho de 1853, sem erreito a demissão dada ao dito marechal 
em consequencia da lei de '26 de novembro de 1830, art. 10, 
sendo elle considerado com direito ao vencimento da reforma. 
desde a data da raesma demissão, todavia, este preceito le
gislativo não importa, em sua letra, uma dispe!lsa na legis
lacão vigente quanto á requerida pensão de meIO soldo. 

À commissão de fazenila reconhece procedente> os fun
damentos sobre que assentou a decisão do governo, mas con
Corma-se igualmente com o pal'ecer, abaixo transcripto, do 
conselheiro dh'eetor geral do contencioso do thesouro nacional. 

« Accrescentarei, porém, que esta resolucão não está. de 
aecordo, nem com as intencões do governO-imperial, nem 
com o favor da resolucão da "assembléa de 6 de setembro de 
1851. que autorisou a "reforma do dito omcia) general. 

c « Para provar o que digo, transcreverei um trecho do pare
cer da commissão da camara dos deputados de 14 de setem
bro de 1848 : 

« Em 1825, o governo imperial, tendo em vista elevar o 
exercito áquelle grão de perfeicão e desciplina de que depen
de o bom exito das emprezas ê serviços militares,. enc~rre
gou ao barão de Itabayana, então enViado extr~ordmarIo do 
Brasil junto á cÔrte de 8ua Magestade Britanmca, dê enga
jar para o serviço militar do imperia o general Brown, que 
ao mesmo governo constava achar-se desempregado, por ha
ver vendido a patente que tinha no exercito britannico, o 
obtido reforma no de Portugal; declarando o governo, nas 
instrucções que para esse fim der'a áqu~lle ministro, q~e 
reputava o sobredito marechal um habI! e denodado mili
taI', e a sua acquisicãO de gl'ande vantagem para o Brasil, 
porque, !l. par das boas qualidades milItares, reunia esso 
general em si o conhecimento da língua e costumes portu
guezes, analogos aos do Brasil. 

« Segundo essas instruccões, devião servir de base ao 
contrato do engajamento, além de duas outra~ condições re
lativas ás despezas de transporte, as tres segumtes : 1', que 
(,) general Brown teria no exeNito do Brasil patente de mare" 
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tual de campo, com a clausula de ser empregado activamen-j l' díscussão das seguintes proposiçõ'es da Camara dos Srs 
te em qualquer das províncias do imperio; 2", que o venci- deputados: 
mento do soldo e tempo comecaria no dia em que o general AJlprovando a pensão annual de 4008 concedida 
8e fizesse á vela par .. o Brasil; 3", que, se o general Brown to de 25 de fevereiro de 1862 a D, Maria Luiza de HI11ee'or.'V,ill 
fallecesse depois de ter servido no imperio por espaço de dez viuva de Bernardo Urbano de Bidegorry; 
annos, a sua vi uva gozaria da metade do soldo da patente Idem, de 252;3 concedida por decreto de 16 de agosto de 
em que elle se achasse no acto do seu fallecimento. 1862 a D. Maria da Conceição Costa Martills, viuva do Dr. 

« Assim autorisado, o ministro brasileiro celebrou em Loo- José Candido Martins; 
dres com o general BJ'own, aos 12 de maio de 1826, um Autorisando o governo a mandar matricular no 10 
contrato em que convierllo nas seguintes estipulacões (não qualquer das faculdades de direito do imperio os estud'lDtesJI 
mencionando duas outras que dizem respeito aos mêios para José Uoberto Vianna Guilhon e Arminio Adolpho 
a passagem do I(eneral e sua familia a esta córte): 1', que e Souza; e em qualquer das de medicina, Antonio 
o Sr. Gustavo Henrique Brown teria no exercito do Ilrasil a cio do Valle; a mandar levar em conta ao alumllo da 
efIectividade do posto de marechal de campo em que foi re- central Jollo da Cunha Beltrão de Arauio Pereira o 
formado em Portugal; 2', que o vencnnento dos respectivos de latim feito na faculdade de direito do Recife, e a 
soldos e tempo comecaria a decorrer do dia em que elle par- passar carta de bacharel em letras 'Pelo imperial collegio 
tisse daquelle reino' para o Brasil; 3', que se obrigaria a Pedro II a José Antonio Pereira da Silva; 
servir com zelo, honra e fidelidade em qualquer provincia do E as materias designadas para a ordem do dia de hoje. 
imperio em que Sua lIIagestade Impenal houvesse por hem 
emprega-lo. » . 

« O contrato, pois,niio garante á viuva do marechal Brown 
o meio soldo que I'equcr; er~, pOI'éll}, da inten~ão do governo 
conceder-Ih'o quando expedIU as Instl'ucções para o mesmo 
contrato. 

« A supplicante, portanto,deve reclamar á assembléa geral 
legislativa 6 dito meio soldo: restando-me ponderar que uma 
concessão por graça especial de. meio s?ldo ~ tod~ a justiça 
neste caso ; porquanto,.?utl'os officlaes em Identlcasclrcumstan
das ás do marecbal llrO'l\ll fOl'ão reintegrados e altcndidos 
pelo governo, tendo suas viuvas percebido o meio soldo res
pectivo por sua morte: para que a reparaCão seja completa 
é neceuario ainda este acto do corpo legislativo. Directoria 
geral do contencioso, em 11 de janeIro de 186i.-Arêas. » 

As razões de equidade expostas no sohredito parecer têm 
noje muito mais forca, á vIsta da doutrina estabelecida no 
art. 12 iniciado pelli camara dos Sl's. deputados no ultimo 
projecto de lei que fixa as forças de terra, e já illlprovado 
pelo senado. Neste artigo se dispõe o seguinte: "As filhas sol
teiras e viuvas dos olficiaes do exerCIto, já fallecidos e que 
fallecerem sem haver completado '25 annos de sel'vico, têm 
direito, na fórma da lei de 6 de novembro de 1827, io meio 
soldo correspondente ás quotas partes com que seus finados 
pais ou maridos JlodillO ser reformados nos termos da lei de 
18 de agosto de 1852. " 

A doutrina do referido al'tigo, que brevemente será lei do 
estado, altera a disposicuo da lei de G de nQvembro de 18'27, 
em henefieio das fillias solteiras e das viuvas dos officiaes do 
exercito, na parte em que a dita lei torna o direito á Ilensllo 
de meio soldo dependente do direito á reforma conforme o 
alvará 1790. E a nova doutrina é applicavel, segundo o seu 
espirito, á pretençiio da viuva do marechal Drowll, só obstada 
por aquella disposicao legal que, como fica dito, será dero
ga.da pela lei que fixou as for~as de terra para o anno finan
ceu'o de 1804-1865. 

Como, porém, o citado artigo 12 refere-se em sua letra á 
lei de 18 de agosto de 1852, que hoje regula as reformas dos 
officiaes do exercito, e o marechal Ilrown foi reformado em 
virtude de lei especial, da lei de 6 de setembro de 1851, pa
rece li. commissão de fazenda necessario que uma nova dis
posição legislativa assegure a concessllo do meio soldo que, 
com os mais attendiveis fundamentos, reclama a viuva desse 
official general. 
. A commisslio pl'opõe, 110l'tanto, ao senado o seguinte pro
Jecto de resolucão : 

" A assembléa geral resolve: 
"Art. 1.· A V,lUva do marechal de campo Gustavo Ben

rique'Brown tem direito, uma vez que se babilite na fórma da 
.leI de 6 de nov~mbro de 1827, á percepçllo de metade do 
soldo com que fOI reformado o dIto marechal em virtude do 
decreto n. 6'2t' de 6 de setembro de 185t. 

« Ar!. 2. 0 Ficão revogadas as disposicões em contrario. » 
Paco do senado, em 31 de maio de 186i.-J.M. da Silva 

Parailhos.-l'isconde de ltaborahy.-B. de Souza FranC(). 
Em seguida o Sr_ presidente, depois de convidar os 

51'S. senadores presentes, para occuJlarem-se em trabalhos 
de comm ÍEsões, deu para ordem do dia 2 : 

ACTA DE 2 DE JUNHO DE 18Gi. 
I'RESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE AllAETÉ. 

As 11 horas da manhã, fez-se a chamada, e 
r-esentes os Sl's. visconde de Abaeté, Mafra, 
Souza, Ferreira Penna, Almeida Albuquerque, Mendes 
Santos, Araujo Ribeiro, . Visconde de Sapucaby, 
quez d!: Itanhaem, harão de S. Luunmçu, 
pos, marquez de OIinda, Cunha ao,;UllCOIIU. 

Mello, DIaS de Carvalho, Paranhos, Pompêo, 
Caxias, Ferraz, Fonseca, Souza Ramos, barão de 
Candido Borges, Rodrigues Silva, visconde de Suassuna, 
visconde da Boa-Vista. 

Faltárllo com causa participada os Srs. Dantas, barão 
Pifapama, barão de Cotegipe, barllo de lIIaroim, barão 
Quaraím, Euzebio, Souza Queiroz, Paula Almeida ' 
Pessoa, Vieira da Silva, Sinimbú, 
Bueno, Fernandes Torres, Souza e Mello 
Jobim, visconde de IÚlboraby, visconde de Jequlitirlbollba: 
visconde do Dlaranguape e Zacharias; e sem 
os SI'S Souza Franco, Candido Baptista, Nabuco, 
de Abrantes e visconde de Uruguay. 

Não havendo numel'O sufficientc de Sl's. o 
preSIdente ~eclarou que não podia haver seisão ; e 
convidar os Sr5. s~nadores presentes para occu~al'em-se 
trabalhos de COlllll1ISSÕeS, deu para a ordem do dia 3: 

Ate o meio-dia: 
As materias designadas para a ordem do dia de hoje. 
Do meio-dia em diante: 
2' discussão do projecto de resposta á falia do tbrono. 

t.;l" sessão. 

EM 3 DE JUNHO DE 18&1. 

1'I1ESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE AllAETÉ. 

SUMAIARlo.-Expediente. -Requerimento do coronel 
mado José Claudio delllello. Declaracllo do SI'. Moo;,I"nl". 
Requerimento do Sr, Candido Boi'ges pediud0'lcópia 
consulta relativa ao aviso de 19 de fevereiro_ - urdem 
dia. l' parte_ - Pensões. - Matricula de 
earta de bacharel em letras. Observacões do Sr. 
Borges. Adiamento do negocio a requêrimento do 
sennor.-Pensão de D. ~)aria Tanner, Passagem da 
posiCãO para a 8' discussão. Dispensa do intersticio 
a referida discussão. -Greacão de 
jecto do senado. RCf(ueriniento de UOI.Ulllleu<u 
meida AlbUlluerque. Approvacão do me,IUO 
-lIlineracào ti" metaes e pedrÍls pr~ciosas. 
parecer dá commissão de emprezas 
pl'etencão de João José Fagundes de 
2' parte da orelem do cfia.-Resposta á Mia do 
Discursos dos SI s. Ferreira Penna e Pimenta Buello. 
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os 

visconde de Abaeté, !tlafra, Teixeira de Souza, Itlendes 
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d
;; aby barão de Pirapama, mar- D. Maria da Conçeicão Cost,! Martins, viuva do Dl', José 

SanloS, visconde ~ ",ap~c Pe~na Araujo RIbeiro, visconde Calldido Martins. • 
quez de ~t'!Jl~a~à 'ec-~~ha Vasco~cellos, Siqueira ~lello, lII~TRlCULi llE ESTUDHlTES E CARTA DE DACIlAREL Ell LETlI.'S. 
de JeqUllln on. d) Albuquerque visconde de Suassuna, 
F~nsec~ Alml~ ab:i.rão de n!ul'itiba, Candido Borges, barão Seguiu-se em l' discussão a proposicão da dita eamara, 
Dias de arfa o, 'soonde da Boa Vista, D. ~Ial1oel, mar- autortsando o governo i\ mandar matricular no 10 anno de 
de S'loc~~~~' D~ntns Ferraz, Dias Vieira, marquez ~e quah[uer das faculdades de direito do imperio os estudantes 
-&U~d e visconde do Ur~guay, Souza RaD1~~, marquez c José Roberto Vianna üuilhon e Ar~inio Adolp~o de Ponte~ fi 
Jn!, barilO de Antonina, Paranhos, e 'lscondo de lta- Souza.; em quah/uer das de medlcma Antolllo Constantmo 

ran es~ SI' residente abl'Íu a sessão. .' Valle; a mandar oval' em conta ao alumno da escola central 
.borahy. rec4Írfo lego depoi$ os Srs. PO~llpeo, SIlveIra da João da Cunha fieltrao de Araujo Pereira o exame de latim 
M C:PÔttoni Rodrigues Silva, Zacharms, Nabuco, Car- feito na faculdade de direif:O do ~ecife j e mandllf passar cal't~ 

~L 'de Campos e Pimenta Bueno. _ C ' de hacharel em letras pelo lmpenal COll~gIO de Pedro II aJose 
Il~~ltárão com causa participada. os Srs. b.arüSo de Qoteglpe, Antonio Pereira da Silva. 

r!". . 00'- doQuarahml Euseblo ouza ucnoz. • D' .1. S . barão doMarOlm,!!lO ,~. " ' da Silvd Sinimbú Fer- o "'I'. ().mdulo BOI'gC!iI:- esclava 6,,,,01', r. prosl-
l'aula llmeida,Pa.ula. PcMssolal, 'lell'l~co~de d~'!lIaranguape' e I sidente, se ba algum parecer de commissão a respeito desta 

d . T res Souza e e o e v,. " t . nan as !l~' S"" Souza Franco Candido Daptista ma afia. 
sem~artí. clpa~ão os ,_.' S N b O R. PRESIDENTE:- ão a. e J imo .: . d '1" ,1 
'::,,;1"01;10 lidas e approvadas as actas de 31 e maIO, e" uO O SR. CAlilllDO BORGES j- Faz favor de mandar-me os pa-
'mez corrente. dO" t peis? (E' satisfeito.) . 
• " .. 1~ SEGRBTAlIlO deu conta o seollln e SI', presidente, veJo neste projecto do resolução a conces· 

êj,"" são de graças: vejo permissão para se matl'iculm' na facul,d~de 
,., EXPEDIENTE. de direito rulnno; em (tualquer das faculdades de medlcma 

,c,Um ôm'ri;Ôdo ministerio da justiça, d~ 27 de maio 1!ltimo sicrano; e, vejo mandar-se passar carta de bacharel em le
.' acom anbando o autographo da resoluça~ ~a nsse.m~lea g~- tras a um individuo que não se sabe se estudou ou não estu
'raI' 8e autorisa o goveroo a conceder .a~ JUIZ de dU'elto Lu!z dou, se está babilitado on não está, Se este individuo tem o 
, P'n~ de Miranda Montenegro e ao Immstro do supremo tr!- CUl'SO do colÍegio de Pedro lI, o collegio Ibe passará o com
b 1 a1 dejustica Antonio Ignacio de Azev~do u~u anuo de h- petente titulo; mas, se elle não tcm o curso completo, não 
c~~ca com os respectivos ordenados para Irem a Europa tra- sei se nós podemos {dzer gracas semelbantes, pelo menos ellas 

i'------::tã:i:diiSüásãude,na qual !,esolução Sua .1\lagestad~ o ln:- terão o camcter de uma perfeita injustiça, isto é, alguns 
,perado!' consente.-A archlvar, commumcanilo-se 11 oulIa mocos são obrit:ados a empregar 6, 7 annos de estudo, 

I camara.' , 'I d d para obtcr este íliploma, ao mesmo tempo que outros pode-
,. "Offició de 31 de maio tio 1° secretario (a cumara os e- rITo oble-Io com uma simples resolucão do corpo legislativo. 
r putados' commuoicando baver Sua ntagestade o ImEcrador Não quero gastar tempo ao senâdo em estai' examinando 
f consenti'do na resoluçãO da assembléa geral qu~ dec ara t~r estes papeis: pal'eeia-me que era melhor remette-Ios á com

direito ao meio soldo da patente de seu mando D. lIhma missao de illSlt'ucçilo para dar seu parecer. 
,Feliciana de Amorim e Silva, viuva do ten~ntc-coronel Jose 
Polycarpo Pessoa de Andrade e Sllva.-II)telrado, , é) Sn. DANTAS; Nilo precisa ir á commisóão, 
';':Oulro do 10 do corrente do oJli~lal m~lol' da secre,lar.11l ~o O Su. CANDlIlO Dou@s: - Peco que os papeis vãO á com· 
senado, pedir.do providencias !'clallvas a parte do edlficlo ao missão para dar um voto consciencioso, visto que agora não 
seaado quo serve de secretu1'la, a qual, alem de acbar-se posso examinar os papeis ; conforme o parecei' tia comlllissão, 
arruinalla não tem as salas necessal'!Uô para montar o o senado dirigirá a sua votaçãO. Vou, pois, mandar á mesa 
clíivo.e.hlbliolbeca como dispõc o regnliulIento de lã de um requerimento neste sentido, 
zembl'o de 1803.-A' mesa. Foi lido, apoiado, posto em discussão e sem debate appro-
-Requerimento do coronel reformado José Claudio de Mello, vado o so.ruinte 
pedindo medida legislativa a favor de suas filllas quo as ba- v 

bilHe'no gozo do meio soldo pOl' inteíro da sua patente na 
fórma da tabella de 184 L 

O SR. PRESIDlll'iTE: -Quando se díscutiu a proposta do 
governo, fixando as forcas dc terra para o anil o tle 186{-
1805, leu·se um outro requerimento do coronel rcfOl'mado, 
autor do que acaba de ler-se, e não se tomou deliberaçllo 
'nenhuma nessa occasião, Portanto, este novo requerimento 
com o quo já existia vai ser remettido á comlllissilo de ma
rinba. e guen'a. 

PI!LO SR, 2° SECREumo foi lido o seguinte requerimento: 
«Req'.lciro que pela secretaria de estado dos negocios do 

commercre, agricultura. e obras publicas se solicite com ur
gencia copia, da consulta do conscllIo de estado, em que se 

-fundou o aVISo de 19 de fevereiro do COI'I'ente anno dirinido 
ao presidente da associacão centml de Coloilisac<io. ' " 

« Pago do sanado, 3 dê jUllbo de 18Gi,-CwlÍlidoBoTgcs,,, 
Apoiado, foi posto em discussão c, sem debate, approvado, 

ORDEiil DO DIA.-1' PARTE. 

PENSÕES. 

Entrou em l' discusSão, passou para '2' e desta para 3-
sem debate, a proposição da camara dos' Srs. deputados, 
ap~rovando. a pensão annual de 4.00$ concedida a D. Maria 

"Unza de Bldegorry, viuva de Bernardo Urbano de llídegorry. 
-. Entrou lambem em l' discussão, passou para a 2' e desta 
19ua\mente para a 3- sem debate, a proposicão da mesma 
~a, approvando a pensão allnual de 252$ concedida a 

nEQUERlMENTO. 

« Requeiro que o projecto vá à commissilo da illstrucção 
publica para dar seu parecer. 

"Paço do seuado, 3 lle junho de 186i.-Cal1(lido Borges.)} 

PENSÃO A D. LI:IZ,~ ~1,\lllA nllNEn. 

Conlillllou a '2' discusôão que ficill'a adiaria a 27 de abril 
da proposiccro da camam dos d~putatlos, a!lprovündo a pen
são annuai' de t)04~ concedida a D, Luiza iUaria Tanner. 

Passou para a :). di,cussiío. 
O Sl·. Almeida e Albu([Uel'que requereu a ul'gencia para Il. 

dita diôcussão, 1"01 olla appJ'ovada. 
cnEAçlo DE E,COLAS AGRICOL!S E l'AZENDÁS ~IODELO •• 

Entrou em '2' discussão o projecto do senado promovendo 
a creagiío de fazenuas normaes e escolas agricolas. 

ID §", llhne"h~ e ,UlJuquel"lue: Sr. presirlente, 
cOlltinuo a pensar (lue este projecto contém grande utiliJade 
publica, mus, como a materia é illlpN'tllnte, e sendo pratica 
constante do senado em assumptos de semelhante ordem 
)llVÍl' as commissões da. casa j rel!ueiro que seja. o projecto 
I'emettillo ás commissões de agl'Ícultul'a e de fazenda, 

Foi 'lido, apoilulo, posto em discussão e approvado sem 
debate o re(IUerimento. 

~llí'lERAÇÃO DE METAES E PEDRAS PRECIOSAS. 
Entrou finalmente em discussão, e roi sem debate appro

vado o parecer da COIDlIlissão de emprezas privilegIadas 
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àcerca da pretencão de João José Fagundes de Rezende e 
Silva a um privilegio para mineracilo de mataes e pedras 
preciosas, senilo lido o requerimento 'do mesmo peticionario 
relativo á mesma materia que ficlÍl'a sobre a mesa, 

2' PARTE DA ORDEM DO DIA, 

llESPOSTA Á FALLA DO THnOI'W, 

Entrou em 2- discussão o projecto de resposta á falia do 
tbrono. 

o SI', Fel'reh'a Penna, - Posto que a discussão cla 
resposta á falia do tbrono, com que se abriu a antecedente 
sessão .legislativa, fosse a primeira occasião op]lOl'tulla que se 
olf~recla ao senado para tratar da politica geral do puiz, de
pOIS das, grandes mudan~as que ella solfrêra desde maio de 
1862, vIU-se que os membros do lado conservador limitárão 
o debate a poucos assumptos, sendo tambem certo que todas 
as ?ensuras ontão feitas referirão-se ao miniéterio de 30 de 
mato, excepto as que tlverão por objecto o procedimento do 

- nobre. presidente do conselho do gahlnete de 10 de janeiro a 
respeito dos decretos de aposentadoria de diversos membros 
do supremo trib~nal de justiça, e da relação da Bahia. A 
natureza e graVidade do, acto torna vão indispensaveis estas 
censuras, e o nobre preSidente do conselho devia iufallivel
mente contar com ellas na diJ1icil e dolorosa poslcilo em que 
se havia collocndo desde que aceitou o poder coni o funesto 
legado que seu antecessor lhe deixAra, rsto é com o encargo 
de manter e. fazer cumprÍl' um acto, coutra o qual havia 
S. Ex, rualllfestado as suas conviccões em sessão da camara 
dos deputados de 6 de Setembro' do 1861 declarando em 
termos os mais significativos, solemnes, e 'enel'gicos como 
bem se pôde vêr do discurso a que me refiro, ([ue sell1~lbante 
act?, que apenas .se.dizia premeditado pelo honL"ado ministro 
da Justiça do gabtn~te de 2 de março, devia ser considerado 
como uma corrupfao, como um attelltado contra a COllstitui
ç~o do eSI.ado, e qu~ se S. Ex. pertencesse â magistratura 
nao podel1a presenCia-lo sem que o com cão se lhe apertasse 
de clOr • 
. O pr0il:ramma do Habi~et? de 15 de janeiro,opresentado no 

um 18, J~ davil mottvo a Justa desconlianca dos conserva. 
dores, pOIS 9.ue apezar de fazerem parte desse galJinete Ires 
d~s cava!hClros que compunhão o de 2i de muio de 1862, 
nao malllfestaY~" co~o entãO, O desejo do obter o concurso 
das .dlversas opiniões Influentes no palz, de"Clarando pelo COIl

trano, e sem reserva alguma, que el'-l sua intencão murcbar 
de accordo sómenle com um partido, • 

Não obstante, fo! esse programma benignam,;nte acolbido, 
porq~e em tudo mais era semelhante aos das administracões 
allt~nores, mereceu,do a~é elogios, que lhe dei, e ainda boje 
I"Cplto com toda a sllIcenuade, na parte em que o millisterio 
a~allçava que não concorreria para reforma all'uma da COII-
stttuicão do estado. '" 

Depois do vo~ d.e graças os ~.ssumptos mais importantes, 
que se offerecerao a conslderacao do senado furão as leis do 
lixaçà? defo!ças de Illar e ~e terra,e eutão vi'u-se que em toda 
css~ .dlscussaú b?uve a maIOr calma, e completa ausencia do 
eSpl~lt~ de parttdo, sendo certo que os orudores que nella 
tomal'UO p~rte ~1l0 lIlamfestárão sell[o o desejo de couconer 
t~m o mlDlstel'lO para ~ be!J.I do ~erviço publico, procurando 
m~l~orar, conforme a Intelhgenclu de cada um, os ])rojecios 
sUjeitos !lo de.b~te, e lembr,:udo emendas tão razoaveis que 
os propnos mllllsiros entenderüo dever aceita-las. 

O SR. SILVElIlA DA MOTTA: - E propôr mesmo, 
O SR. FERREIRA. I'ENNA : - Rem pouco tem sido portanto 

o tempo occupado pelo senado em discussões .de politica ge: 
ral, esperando cada um de nós os aetos do ministel'Ío como 
era de razão, para podcr justamente apreciar os seu; senti
mentos e mtencões. 

Ag?r!l, porém, que elle já conta mais de quatro mezes de 
6xerclclo, e ven! expor á~ CatURras, quer na fnUa do tbrono, 
quer nos .relatol'los da~ di versas repartições, a marcha que 
tem segUido, eas medidas que julga mais necessarias 6 uteis 
parece-lU e oppol'tuna á occasiao para iustituir sobre tudQ 
Isto um oxame, qtle nos faça tamhem conhecer se a ac.tual 

situacão política corresponde e satisfaz realmente as nece.: 
sidades, interesses e aspirações do p~iz. . 

Este exame, senhores, tornou-se amda mrus neces5ario. 11.. 
meu ver, desde que na outra camara deu· se o facto, talvez 
Ullíco em nossos annaes parlamentares, de encenar-se a dis
cussão do voto de graças (apoiados), sem que qualquer dos 
ministros houvesse dado a menor resposta aos diversos dis- .. 
cusros dos dign?s re'pr~sentantes da opposiçi!O,. que, sendD' 
6Ill numero mUlto dlmmuto, nem ao menos têm !tdo a vanta. 
gem de poder fallar as vezes que o regimento permitte: ' 
(Apoiados, ) 

Tal vez entendessem os nollres ministros que não valia a . 
pella responder âquelles discUl'sos; mas eu creio que, se o : 
tivessem feito, em 'fez de perderem () seu tempo prestaríão '. 
um bom servi co Ú propria a~luinistração, quando porventura ' 
podessem mostrar a inexactídão dos factos, ou a impl'oceden
cia das accusacões e queixas que ouvirào. 

Quem contempla a si\uacão actual o que yê realmente? 
Yê o paiz sujeito no dominío exclusivo de um partido, que 1 

presume, como é natural, ter por si a opinHi:o e as svmpa
thias de grande maioria da naçao, e que se diz animado e 
dirigido por um só pensamento, um só desejo, o de promover 
a prosperidade publica. Attendendo-se, porém, aos factos, e 
ás reclamacões de al~uns dos mais distinctos membros do 
mesmo partido, que Ilem claramente denuncião a falta da 
iuculcada uniformidade de idéas e opiniões, outra cousa não . 
se póde concluir sen[o que. são-lhe inteiramente applicaveis 
as observações que, a respeito das ligas fazia o nobre presi
dente do actual gahmets em sessão da camara dos deputados 'i 

de 5 de julho de 1861, expritnindo-se nestes termosJLê}: 
" E' necessario, pois, que estejão estes dous parti os (libe

rai e conservador) sempre presentes, e mutuamente se fisca- , 
lisem, Mas como se conseguirá isso? Será por meio do que. 
chamão lig-a? Será ]lor meio da fusão dos dous partidos? 
Nilo. senhores. A liga se conta. na alta administracão do 
estado numero igual de homens de um e outro partido; nada 
produz que seja de prestÍluo ; porque, assim como em meca' 
!lica o equilihrio é inercia, assim em politica a combinacão 
de elcmentos opposllJS em proporções Iguaes traz comsigo 
estel'ilidade, Se na liga entrão mais homens do estado de > 

uma crenca que de outra, a minoria é levada a reboque e 
sacrifica-se, 

« Eu só comprclwndo liga, SI'. presidente, como uma 
combinaçllo transitoria e!le circumstnncia, e nada mais; 
pôde havc-Ia entre nós, como tem bavido em todos os puizes; 
mas não é combinação propria de estado normal das socie
dades, Em meu humilde lUodo de pensar, senhores, as co usas . 
só marchão em regra, o systema constitucíonal só funcciona 
normalmente (!uan[)() ou só conservadores, ou só liberaos, > 

dirigem na suprema adUlinistração os destinos do estado, 
mas isso sem excluir a presença, as advertellcias, e as ccn; 
suras dos seus aUv6rsm'lOs. » 

O Sa, CANDIl>O DOllGES: - Não estamos pois em estado 
normal. 

O SR, NADuco:-Apoiado. 

O Sn. Fl'mnlllRA PEN!'!A:- Creio, senbore., que o partido 
que nctualmente dirige os negocios publicos eslá exaeta
mente nas cOl,ldições da liga ou coaliç1io d~ que assim fallava 
o nobre pl'esHlente do conselho, e que alllda não foi, nem 
será talvez possivel conseguir a completa fusão dos elemen
tos beterogeucos que a compõe, 

O SR. Sn.VEIUA D.~ lloTTA: -E' um daguelTeotypo da' 
situac~o, E' um optimo desenhista o SI", presidente do con, 
selbo'; ninguem nega que para isso IÍ ene habilíssimo. 

O Sn, FenREIRA PENI'A' - Qual seja o progranuna do 
partido dominante é cousa que o publico ainda 11[0 sabe ..... 

O Sn. C~NDIOO 1l0R(HlS :-Nem é de esperar, 
O Sn. FEunEI"" PE~XA :-.. , nom eu creio que possa ser 

como tal considerado o do gabjn~te dl~ 15 de janeiro, visto 
que, não dilforintlo elll ponto algum essencial dos que forãO 
apresentados ~ellls administrações anteriores, não póde con
VII' a 11m partido que pretende regenerar o paiz por meio de 
grandes reformas. - Parece-me, pois, que esse programIll3 
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tem sido apenas tolerado, mas nrro aceito para dirigir em I Contra esta l'.epartição fazem-se, ha muito tempo, diversas 
t do o partido. e repetidas querxas, mas a experiencia do que tem aconte
u Para que se conheca quanto tem sido dilJicil chegar a um cido .comig? mesmo, e o que hei podido observar em varias 

acCOrdo, citarei um facto .que julgo poder referir perante o prOVI!lClas IOduz-me a _crer que são em grande parte iojus-
senado sem passar por i~(hscreto, porqu~ o te~ho ouv!do a tas, ou ex~geradas,. nao se podendo negar que muitas das 
muitaS pes.soas, e se oao for exacto est!m~rel. que hUja al- faltas ou trregular!dad~s que se !lotão no serviço procedem 

uma. e1phcaCilo-O facto éque umbrasllerro Illustre, mem- de causas que não e facrl remover. 
Iro muito dist1l"!ct~ desta. camara, que é. por todos cOllside- ~e porventura se m~strar q!le as demissões a que alludo 
rado como o prlOclpal cnador da actual srtuação... forao ~not~vadas pela .u~capaeld~de dos empregados, ou por 

O
S. SrLVEm! DA MOTTA: _ E' nascente ainda. preval'lcaçao no exel:clclO de tao m~l~ndr~sas funcções, em 

Jl _ .' I vez de cens.uras darel louvores ao mrntsteno; mas se tive-
O SII. CA.~DIDO BORGES: - Nao esta crIada. >1 rem. por u~!Ca razão, conlO a respeito ~e ~lgumas já tenho 
O SII. Nuuco : E' uma grande honra. que me fazem. OUVido, a iO~eresse de. um part.ido, substItUIndo-se conserva-

P
· dores por hberaes amda maIs exalk~dos, e que não offere-

O Sr, FEIIIIEIU ENNA: - Honra que V. Ex. merece. cem ao publico maioros, nem iguaes garantias no seu eseru-
O SIl. SILVEIM D.!. l\loTT.!.: - Já não está gostando do pulo e probidade, não poderei deixar de condemnar esse 

:liIho. procedimento. como altamente injusto, e prejudicial a um 
O SR. FllRREIRA PllNNA: -Esse nobre senador, ia eu di- ramo de semço 'lue t~o de perto interessa á geMralidade 
do logo que comeeou a nova situac[o organisou um dos habrtl!-ntes do Impeno. 

Z~~gràmma para o partido .que subia ao' poder, e como não Para dlye~sos loga~es da m~gistratura reconheço que o 
fosse aceM pelos seus alhados julgou-se o nobre senador nob.re mmlsho (la Justiça tem feIto escolhas mUIto acertadas 
desligado do. compl'omisso, abstendo-se portanto de tomar e dIgnas de. upplauso, mas a par d~lIas noto as remoções 
parte na direcc[o da politica. de alguns JUIzes de direito que eqUIvalem a destitui cão no 

- ,. emprego, porque o peso de numerosa familia, e a fa1ta de 
O SR. NADuco: -E verdade ISSO. recursos não lhes permittem a mudanca para as longinquas 
O SII. SILVEIRA. DA MOTTA: - Não assignou uma só circular comarcas que lhes forão designadas. -

do direetorio. O S I n. ZAGRARI,\,S ,presidente do conselho) :-Exemplos. 
{Ouvem-se (rlversos outl'OS apwrles.) O S F R. ERREtRA ~E"NA :-Çit~rei dous que me oecorrem 
O Sn. FERREIRA PllNNA:-Muito estimo ouvir a declaracão 

do honrado senador pela Bahia, confirmando um facto a que 
dou grande importancia; mas devo notar que, embora o par
tido dominanto não tenha ainda programma, ha todavia um 
ponto em que parece estar de perfeito accordo a sua lllai~l'ia: 
fazer guerra de exterminio aos conservadores [lue se mostra
rem fieis ás suas crenças (apoiados), procurando desconcei
tua-los e vexa-los com repetidas llccusacões, por mais injus
tas 'lue sejão (apoiados), c sobretudo afask'l-Ios das posicões 
officlaes (apoiados). -

O SR. FO~SECA:-E' um exclusivismo o mais completo. 
O SR. FERRE IR.!. PENNA.:-PresulUo, senhores, que no inti

mo da consciencia não poderão os ministros deixar de sentir 
grande repugnancia á realiz~ção de tal designio, mas infeliz
mente IÍ certo q!HJ o tem ammado e favoreCIdo (apoiados). 

Assim vê se que na repartição de policia tem-se levado a 
reacção a ponto de não haver hoje talvez em todo o imperio 
nem um supplente de subdelegado que seja conhecido como 
conservador, 

Bem sei que taes empregos são considerados de confianca 
entendendo-se por conseguinte que ao governo e seus deie: 
gados compete toda a liberdade na escolha, mas creio que 
essa confiança deve ter por base não a 'unica circumstancia 
d~ pertencer o !lldividuo ao partido dominante, ou a de estar 
dispo~to a sem-lo em tudo (apoiados), mas a probidade a 
intelhgencia, e a aptidão indispensaveis para o desempe~ho 
dos arduos e . i!Dfortantes deveres que a lei impõe a uma 
autOrIdade pohCla (apoiados). 

Nenhum repal'o pois faria eu, se visse hoje occupados to
dos esses cargos por Iiberaes, que não faltão dotados de 
taes requisitos, mas infelizmente IÍ tambem 'verdade que 
n~meagões se tem feito desgraçadissimas, nomeações que 
não servc!D se nito para desmoralJsar a autoridade com 
~~ve detl:Jm~n.to da. administração da justiça pOl"que reca-

11110 el!l mdmduos rntell'amente desconceituados, e capazes 
de pratICar as maiores violencias contra seus adversarios 
pessoaes ou politicos. ~ 

• O SR. CANDIDO BORGES: - Até criminosos condemnados 
a galés I 
1 O S.R. FERREIRA PENN.i.: - Das repartir.ões provinciaes 
em . Sido demittidos muitos empregados dos que não se 
~onslderavão amoviveis ad mdum, isto é daquelles que 
julg'!-vão-se com direito á sua conservacão em quanto bem 
serVIssem, e tambem alguns geraes, principalmente do cor
reIO. 

n,~ste momento: o JUIZ de dl~elt~ do Sen'o removido par1 
C.ampos,. e o da comarca do !llo-Gran~e, tambem da provin
cla de lUI.nas, para a de Itaplcurú-lUenm no l\laranbão. 
. .Para. ju~ttficar sell!elhantes remoções aUega-se que os 
JUIzes tmhuo se envolvido nas questões políticas, ou intr'igas 
dos partl.dos locaes a p.onto de não poderem ser independentes 
e lmparcraes n~ admmlstração da justiça, mas ao mesmo 
tem~o despacha0-se outros que, pertencendo tambem a um 
parttdo, devêrão achar-se em tguaes circumstancias nos 
:u<>ares que lhes 5[0 destinados. 
. ~m summa, eu não posso, nem pretendo. pOl'que seria in
)us.o,_ accusar os mtntstros de ja haverem feito uma grande 
reacçao ou mudanca no pessoal de todas as reparticões que 
lhes são immediatámente subordinadas; mas presumô que não 
~e engano, nem tambem laço injustiça ás Intenções do ga
binete asseverando que, toda a vez que se tratar do provi
mento de qualquer l~gar vago, ainda que não seja de con
fiança, nem de eategona elevada, nenhuma esperanca poderá 
haver de que recaia ~ escolha em um conservador, ,havel!
d() outro pretendente IIheral, ou recommendado por liberaes. 
Isso sena consi~eradQ como l!-m escandalo na quadra actua!. 
Entretanto persIsto n.a conVicção de que a fiel observancia 
do pr~CClto da ?onstItuiçãO, que manda admittir todos os 
cldl!-daos brasrleIros ~os cargos publicos, civis, políticos e 
mlhtares sem outra dllrerenea alénl da dos seus talentos e 
virtudes, será o unico meio- de provar com evidencia a sín
cendad.e de qualquer governo que pretenda regenerar o paiz 
por ~elO de uma política.verdadeiramente líberal e generosa. 

A s censuras e queixas lllotivadas por factos da natureza 
daquelles, de que_tenho fallado, o que ordinariamente se res
ponde c, que falta0 as provas, ou que 'lia tempo do domi'llio 
dos co~servadores {azião-se causas peio1'es, quando não se 
quer dlzcr francamente o que disse ° autor de um artigo 
que ha tempos vi publicado em resposta a certo pretendent~ 
que se queixava de não ter Sido attendido pelo nobre minis
tro da justi~a: aos en{onaclos só cabe o direito de esperneaI', 

Quanto á falta de provas, não sei realmente que outras se 
possão apresentar além daquillo que é publicado pela im
prensa, até pelo Diario Ofliciat, confirmado pelo testemunho 
de milhares de pessoas dos logares onde oCCorrem os factos 
e. re~erido perante as camaras legislativas e assembléas pro: 
v~nclaes.-Pretende-se porventura que n[o devão ser acre
dItados esses factos, ~ue se dão com tan ta frequencia, em
quanto não se exhiblr uma certidão que comprove cada 
um delles? 

Se o partido dominante subiu ao poder para praticar os 
mesmos abusQs, oS mesmos excessos e violencias de qu~ 
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accusava os conservadores, lavra a sentença da propria con· 
demnacão e mostra quanto foi ioutil e injustificavel uma 
mudanêa que tanto abalo tem causado em to~o o paiz, 

De mais convém ponderar que se em outros tempos o 
partido co~servador viu-se obrigado a fazer r~acções, e a 
empregar meios energicos contra seus adversaflos, logo que 
cessárão os motivos dessas deploravcis lutas aos chefes do 
meSmo partido coube a gloria de olfere~er-lbes o r~I?o de 
oliveira proclamando com toda a generOSIdade a pohhca de 
ooncilia~ão' procedimento que ninguom devia esperar que 
fOSse retribuido pela maneira que temos observado desde 1862 
(apoiados), N~nguem pre!ia certame,nte g.ue a ~ssa bene~ca 
e generosa pohtJ,ca, que tU9 ,bons effel~os Ja h,ma pr,oduzldo 
no paiz" se segmsse o domlDlO exclusl,v~ de um partido, e a 
persegm!;1ão daquelles que a proclamarao, 

O SR, NAJmCO :-0 ministerio de 1862 não succedeu a 
conciliação: ella estava acabada, 

O Sn, FERREmA PEriNA :-Em que data acabou? 
O SR, NABUCO :-Acabou no dia em que se mandou cerrar 

fileiras, 
O Sn, RODRIGUES SILVA:-E cerrarão-se as fileiras? 
O SR, NADuco.-Eu vi. 
O Sn, SILVEmA DA 1!IOTTA :-Se se mandou não se obe

deceu. 
O SR, FERREIR! PEriNA :-Eu desejo que bem claramente 

se designe a data em que o nobre senadol' pela Bahia en: 
tende que acabou a politica de conciliação, porque p~derel 
fazer a eõte respeito observações que á meu ver não delxaráõ 
de ser interessantes, 

O Sn, R01HllGUES SILVA :-Foi o ministerio do Sr. Para-
naguá que mandou cerrar fileiras, 

O SR, FERRAZ :-Creio que não. 
O SR. NABUCO :-Houve uma circular"" 
O Sn, D, MANOEL :-Circular do consistorio, 
O SR. FERREIIlA PEririA :-Mas, pergunto eu: com a mu

dança, com a inversão que se tem feito desde 1862 até, o 
presente já houve porventura algum melhoramento, algum 
beneficio real para o paiz ? Ha com elIeíto alguma differençn 
de política propriamente dita, a não ser a que consiste na 
suhstituicão de umas pessoas por outt'as nos empregos pu
blicos? .€' o que desejo que se me aponte, porque realmente 
não o vejo. 

Em . taes eircumsk'lncias poderá porventura o gabinete 
actuallisongear-se com a persuasão de haver prestado bons 
serviço~ ao paiz, d.irigindo os negocios publicos por maneira 
que satJsfaca fi malOrta da nacão, ou ao menos ao partIdo 
dominante 'f Estimaria poder dlrigir-lbe por est~ motivo sin
ceras felicitacões, mas não m'o permittem os factos que todos 
nós temos prêsenciado, 

Quanto aos vel'dadeiros conservadores est{, claro que, co
nhecendo o desejo que ha de extermina-los, e sendo victimas 
de muitas injusticas, só podem ler motivos de queixa, 

Grande parte dó mesmo partido dominante mostra-se des
contente por n[o ter já obtido tudo aquillo a que aspira, e 
disso nos olferece um exemplo o que oecorre na província da 
Parab:yba, 

Tres dos cidadãos que se apresentárão com diplomas de 
deputados eleitos por aquella provincial deixárao de ser 
como taes reconheCidos por mui pequena uilferença de votos, 
apezar de ter sido a sua causa brilbantemente sustentada e 
defendida pelo honrado SI', conselheiro Saraiva e outros 
membros dos mais distinctos da camara, - Sobre esle facto 
não pretendo agora fazer reflexão alguma, mas sómente 
notar que ao mesmo tempo forão demittidos dous daquelles 
illustres cidadãos dos lagares que oceupavão na lista dos 
vice-presidentes, e nomeado para enCatTegar-se immediata
lamente da administração da provincia o proprio chefe do 
partido liberal,que aI! se havia envolvido por maneira muito 
excessiva e notavel na luta das eleições, 

<? SR, ALMEIDA E ALBUQUERQUS:-E' a justiça do minis
leno I 

1L o SR, FERIlEIRA PllNNA: - o IlOVO vice-presidente come_ 
çou a fazel' desde o ~i~ da sua posse a reacçã~ de que os 
jornaes têm dado nottcl~, mas em correspondenClas de bem 
recente data ainda se dIz que elle não deve estar satisfeito 
nem julgar ser merecedor de toda aconfiança do ministerio em 
quanto nãO conseguir a remoção de certos juizes de direito 
e empre~ados de fazenda, que ainda ali restão, pertencentes 
ao partido conservador! 

O SR, ALMEIDÂ E ALBI:Q{lEUQI:E: - O inspector da thesou
raria já Coi demittido, 

O SR, FERREmA PENNA: -Entre os mesmos directores 
ou chefes mais distinctos do partido dominante, entre o~ 
membros do corpo legislativo, alguns ha que já não podem 
occultar quanto estão desgostosos por não ter o nobre presi
dente do conselho comprel:iendldo e desempenhado a sua mis
são por maneira correspondente aos desejos e esperancas dos 
alliados que o elevárrto ao poder, como bem se vê dê diver
sos artigos publicados no Jornal do Commercio, 

TurJo isto ha de ter naturalmente causado muitas amargu
ras ao nobre presidente do conselho, mas cleve S, Ex, attri
bui-las principalmente ao 81'1'9 que ~o~etteu, permitta-me 
dizer-lh'o, desde que prefenu a pohtJca de moderaciío e 
concordia UDla outra que só tem servido para dividir os bra-, 
sileiros, fazendo reviver anti "OS odios e paixões, 

Comprebende-se que quando se bouver de tratar de uma 
r'lforma constitucional, ou de alguma outra medida de alta 
impol'tancia,reclamada pel~ maio,ria,ou pela parte I1.1a)s, ilIus
tm,da da nação, deva o mllllsteno orgalllzar e dll'lgu' um 
partido em que se apoie para conse"uir o fim que tiver em 
vistas, emb,ora nas!(a dahl ~ necessiaade de empregar meios 
assás ener,glcos para tornar mefficases os exforços daquelles que 
lhe fizerem opposiçiío. :<\c~ando-se, porém, os brasileiros do 
accordo quanto aos pnncl,plOs fun,damentaes do systema do 
governo, e não havendo dlvergenCJa senao sobre os meios de 
realizar os beneficios e melhoramentos que todos desejamos 
para o nosso paiz, não ha razão que justifique a politica ulti
mamente adoptada, nem se póde deixar de receiar que ella 
só 'produza elfoitos deploravels, 

I.luando em um paíz que se acha nas circumstancias do 
Brasil se proclama como política o domínio absoluto de um 
partido, quando se faz sentir que esse partido tem por si 
todo o favor e protecção do governo, e que sómente das suas 
fileiras devem ser escolhidos os Cunccionarios publicos, o que 
se pôde esperar que aconteca, principalmente nos logares 
mais longiquos e menos civillsados, é que a adminístracão 
la justíca se converta muitas vezes em satisfacãO de odiôs e 
vmgancâs particulares ae.obertados com o nomê da lei; que 
o wmé encontre impunidade e proteccão quando for com
mettido por um correhgionario políticô; que o recrutamento 
e outros encargos da sociedade pesem sómente sobre aquelles 
que não derem o seu "ota á chapa do partido dominante; 
que os homens impar~ia~s, e recommendaveis por, seu mereci
mento recusem os prmclpaes ~rgos das ~rovlllctas para n[o 
servirem de instrumento a satlsfacão de mteresses, ou ca
prichos alheios; que as autoridadês locaes, especialmente as 
da policia, só adquirão pela ameaca, ou pelo emprego da 
força e da coacçiIo a inOuencia que lhes não pôde p!'ovir da 
estima e confianca da generahdade dos seus conCIdadãos; 
que reine finalmelite no paiz o desassocego e a discordia em 
vez da tranquillidade e uniiIo de que depende essencialmente 
a verdadeira prosperidade publica (apoiados), 

Não posso ser tido por ,suspei,to, senhores, gua,ndo assim 
me exprimo, nem esta mmba Imguagem attrihmda á mu
danca de circumstancias, á aspiraeões ou receios, que feliz
men-te não tenho pelo que toca á minha pessoa, nem a qual
quer outro motivo particular, 

Antes de proclamar-se a eolitica de conciliacão já eu ob
servava praticamente os prmcipios em que ella se funda, 
como mostrei por meu procedimento na a(rmiJ1istra~ão de di
VCl'sas provincias, e por meus discursos e votos na eamara 
dos deputados, onde tive assento por espaço de 15 annos con
secutivos, 

Quando ella se proclamou achava-me eu nos confins do 
imperio; regressanilo á cOrte coube-me a honra de s~r esco
lhido pelo gabinete de que era chefe o nobre marquez de Pa-



, 'Ir a lrovillcia de ~lin~s na épocü rla5,elei
t~á para a?li~': fg~:l~ ,Lnila Ilcca,ario r1el1lo,n~lrar a SUlCC' 

cilC3 gcral!'!l. ue ro~ul'ei sali"Cazel' as suas "'Istas o I'ccom
ridade com q dP " 'IJrescntar como (ll'uvas IITcfragarels a 

d ,"'os pu cna u • , ' - t' -e lncn a~v d' leia na tive C0111 UllllcHe .Ilustro n!'IiIS 10 e ,US 
correspon Cl, q O testemullho insuspeito do IIberaes e CUll
dignos colle~<l:l, ais distinctos da provincia, e finalmente o 
.crndores uos III _ 
;esuÍtado das mesmas eleIções, , 

O SR, ROllnIGUIl~ Sll,VA: - Nillgucm pódc negar 15',0 

Sa FERR~mA PEI'?"t : Passando agora.,Sr, presidente, 
, ~atar' da U1ate,~ia do projecto ~~ respo~ta 11 f .. lla do ,tnrono, 
a arei ar dlzel' <[ue estou dl'I?05~0 a dar-Ilte o meu '1ot~, 
coiOeç primo em termos convenientes os cOllstantes sel!!!
v,orque ~x senado para com o cheCo da nação, e sua augu~ta 
llIe~,\~S ~ a respeito do 111inisÍllrio parece-me, segundo o sen
f?~~1 ~~tur;1 ti ohvio das palaVl'lls, lIáo cunter censul'a nem 

fo~vo;~ o Ileriodo concernente ao Estado Oriental, do Urn-
li desejo fazer hrevos observaçil~s, mas des?e p declaro 

!luaY
e .lo nobre ministro dos neguclOs eS,tr1l~lgelr08 )l.recer 

,q~: ~las podem de gualqueI' llIa!le~ra /lI'eJudlcar as <[uostõ,es 
q dentes não duvidare, supprlffilr esta parle do meu diS
penso por que coultaco q116 semelhantes assunllltos devom 
cur , d' ,- - utel a ser trafudos éOIll lo a a ClrCUm,.(Je~çao, e ca ., 

Em primeiro Ioga r ,llerguntarm ~~, ~:(. se mereceu a 
li provacão ou nssentl!ueU10 UO ;mllllstello um a~ ligu lI 11C J publícmi ho CorretO lIIercanbl de 21 de Ablll, dan.uo 
conlO princ'pal razão da escolha do honrado SI', cOllselhou'o 
SMaiva para a missào especial junto ao governo de, MO,I! . 
tevidéo a. circulllstanCIa d~ ser el!e um dos clteres m<ll5 dls-

-'dnetos e influentes do pal'tldo dommante el!tre nós, e acltar-se 
, rtanto mais babihtado do que ,poderia estar ;Iualquer 
~embro elfectivo do corpo diplomutlco pru'a trallsnllttlr suas 
impressÕes no lll'asil, depois de côtudar os homcns e os lle

ocios do Ilió da l'ra!n, na fundada confiançll; ue que as 
~ansmítte ao seu partido; para ,dai' os seu~ aVIsos e conse
lhos ao ministel'ió, com a autOl'.l'lade de um nome que deve 
mi!Jlirnr toda li ,l1tl~nçào e respetlo; Jlara em summa COnse-
gUIr felít reSv ltado da missão a seu CUI'Ii,O, ,_ , 

Attendeiiuo á influenCia que exerce o GUJ'I'ctO !'lercanltl_na 
nossa política, em eonsequcnci!t das bem conheCIdas rehH,:o,es 
que existem entre os seus prlllclpae;;; redactor~s e o uums
te rio actual, e parecendo-me que a ,nova tll~orla ,estabele. 
cida pelo artigo a qtlo al!udo porlera !ll'oduZII' effmt03 pl:e
judiclaes á no~sa causa, Julgo nccessaflo pedIr alguma ex
plicaciiO sobre este assumpto, 

Até a"'ora estava persuadido de que a escolha das pessoas 
que hOll~essem de ser enca.rregadas de missões diplomaticas 
devia ter por principaes, senão ulllcas base;,a sua prohlllade, 
zelo, iIIustraçào,conllccimellto dos lIegocios de qlle houvc~se~l 
de tiab.u', e eaJlacidade para resolvê~los pela maneira llU~15 
confonne aos 1II1cresscs do eatndo, lI11portil!!do pouco a CII'
cumslancia de pertellcerem ou não a qualquer dos nossos 
pa.rtidos internos, por parecer-me Imnbem manifesto que 
qualquer hrasileiro que se recommclldassc por aquol~us pre
djcados, desde que aceitasse It nomeação, embora ~ao fosse 
amado político do ministerio, outra. cousa não poderia ter em 
vista. senão corresponder nobremeute a esta prova de con
fiança, ~esempellballdo com todo () cscrupulo e fidelidade 
a sua missão, 
, D'entre muitos exemplos que 1105 o[erecc a !listoria diplo

matica de outro8 paíz-ei.. poderei citar um bem receut~, .o do 
aotual enviado cstraordinario e ministro plellillotenclUno da 
Coofederacão Argentina nesla côrte, que não estanuo de 
accordo, s'egundo me consta com as vi~tas do presidente da 
republica no que loca á polilica interna, foi todavia escolltido 
para tão imllul'1ante missão, porque lbe inspira toda a O1)n
~allça pela fl'anqueza. e lealdade do seu caracter, por sua 
Illustracãoe merecimento- Qutros muitos factos semelhantes 
poderia" eu aprescntar ... 

O SR, FSRnAZ:_ lUas essa não é a principal (Iualiuade 
filtre nós, 

O SR, FERREIRA PE~:>iA :.-: Qual? 
O SR, FERRAZ: -ISoQ que está dizendo: merecioll'nto, 

O SR, i'SROOlftA PE"'~.-\: 
mento? 

o rlU~ êon.tillitl IJ 111~I'~el, 

O SR, FSRIlÁZ: - Di~o que o mel'ecimento u1l0 ê 11. prin-
cipal qualidade enlre no~, ' 

O S1\, FERREIRA PE!\Cl\A: -Conheç.o que diversos motivo! 
e circuostancias podem tornar llecc5Saria a nOIllÍla,:'10 ,J~ 
missÕ!,8 espe~iaes para lagares, onde ja cxistào outros rtf:en
tes dlplomatlcos, A leI a autoJ'lsll, e o nusso g(jverno a tUnI 
feito por vezcs, mas o que entendo é que em todo o ('1I.-'U, 

quem quer que seja o el1viado, deverá ser .ehlpre tollsiàé
rudo CiJlIIO orgilo e r~preselltantc da naç;.lo, ou do seu governo, 
e nunca de UUI parttdil, 

O SR, SILVEm,~ 5!. MOTr,~: -Este é que ti o éaso, 
O Sn, FEDREIRA l!ENl\A:-Se a circumstanéia de ser chefé, 

oú memhro preemincnte de um partido pôde dar ao diplomata 
maior consideraCão a forei' moral 110 p'liz estrangeiro, lam
belll pódo lira-lã, sabendO-50 ali que um outro partirIo llte e 
opposto, e Que a. sua posiÇãO e talvez mesmo a. sorle da 
uégociacão a sel! carg;o depende das vicissitude;;; da I,olitica 
interna: 

Em summa, eu creio que o proprio Sr. conselheiro ~a~aiva, 
a cujo bom &cnso, iIlustl'a~ào e llatriotisllIo faco a devida 
justiça, não ficaria satisfeito velldo assim explicaáa u~na e~.co-, 
lha, uma demonstmcão ua eOllfianca do governo Itnl1el'll\I, 
que alia certamente mel'ecia por muftos ouCros titul~, 

O Sn, SILVEIRA DA l\loTrA: - Creio tambem que elle r.iitl 
gostou do artigo, 

O SR, FEllRElRA PElIN,l : - TanIa imporianda. délJ o go
vemo ã missão especial, de tal sorte considerou o seU objecto, 
que pareceu-lhe necessarlo fazer della manC:Io, n[;o S9 na falia 
do tltrono, mas ainda em quatro di!ferentcs ca l'il.ulos do re
latorio da repartição dos nego cios estrangeiros, 

Tem a missão por objecto, segundo se diz na falia do 
'tbrono, a no relatorio, conseguir por meios amigavei3 e sem 
quebra da neutralidade que ao goveruo do llra~í1 éUlnpl'6 
guardar nas dinensões intestinas da republicil visíllhll, fi (fe.. 
vida rep!lracão dos aggravos feitos aos direitos e iaterCll'Cd 
dos subditos brasileiros residentes naquelle estado, e Ilrov!
dencias c!Bcuze;;; afim de se realisarem as garantias que th! 
suas pl'ojlrias leiS promettem á vida, honra e pro\lriédade UOd 
que babItão o seu territorio, _ , • , 

AI) mesmo tempo, porém, appareco um despacho dlflgl~lo 
á nossa legaçilo em Buenos-Arres, com data de 21 de abril, 
rofirindo-se a outro de 7, que não se neM annexo, e annun
dando-lhe a resolucão que tomãra o governo de Sua ~Ingcs
tade o Imperador de alterar a suá polítIca no EstadoOrienlal. 
Ora, se a neutralidade continúa a ser mantida, se o sbjccto 
da. Jt.i~são especil1l é obler por lueio. amigaveis a solUÇãO d~ 
justas reclamaçõe;;; <[ue alé o \ll:esente temos fei!o, não IWs.o 
bem comprebender em que consista essa alteracao de 110lttIC:l, 
sobl'e a qual 58 diz tambem naquelle desllÍlcho que o SI', 
conselheiro Saraiva dC\1lrà entender-se com o govemo de 
Moute\'idéo, \ 

O SR, SILVEIR.\ DA MorrA: - bso 'ê cá. com o-Sr. mu
q ucz de Abrantes, 

O Sn, F&CnEIRA Per<NA : -,i\. mis~ão é pacifica, mas diz
ge tambem que é o ultimo appello amigavel, e julga se ce!>
venieule íaze-Ia acompunhar ae cerla ostentação de -r"rça." 

SI', FERRAZ:-SÔ houve um almirante, fOl'ça nuo ..IIollve. 
O SR, SILVÉIRA D,\MoTTA:-Almirante sem esquadra .. , 
O Sr., FERREIRA PENNA:-Houve a suhstituiç;10 de UIIS na

vios por outros, e al~1l!- de cncal'rcgar~se a um almirante () 
commando da nossa dIVIsão naval no RI(l da l'rata, deterllu
nou-se fi marcha de trollas para as fronteira:; dQ Ri" Grande. 

O SR, SfL VEIn!. DA MOTu:-Para que foi o almirante l' 
Para commandnr tão poucos lIaviest 

O S8. FERREtnA l'IlNNA:-A' vista de t\ldo isto nli.q,' se 
poderá porventura d,izer que a missliQ especial tem maiô de 
ameaçadol'a, do que de pacUica ? li! cOllvil';l que lISsim s.eja 
considerada nas actuaes cir,c umstancias do Estótdo O.I'Í1I&Ila1 ~ 

No relatario diz-se llnalmenle .ue as ror~as )loSlada. . . '.. 2 
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nm. . '!ronteirps 8ervirá~ pnr~ ·proteger e Jefonder a vida. 
a 'holírl!. Il a propriedade dos ~uhdi!os uo império, resi-, 
dentes no Estado Oriental, !e;corllra 'o quc6 ue IlSperal', o 
governo da tllpublica, desattlllldebilo ao nosso ultimo apllcllo : 
-amigaval, nàO quízer", ou ní,!ll!uuer 'f'1Zê-lo Ilór si VI·Oliíío.· 
Como porém, se-ha de fa>zer IllIectiva esS.1 prdle~IlO e defeza? 
Porlerào nossas forcas 1!Ilm quobra da neulrlt.hdarle passar a: 
po\it';in~ 06 districtós do E~tà:do ~ri~!!ta:1 onde r!l'sidirém 
brasileIros a fil1l de guardar "Soas vidas e propnedades? 
.4.inda que para. isso hajaconsentimooto do gj)verno Oriental, 
deverão eUas conservar-se immoveis, illdiíl'ererites, de bracos, 
crusados, uando 'lenbão de presenciar algum elirn:mtro oas, 

eom as daq uelle governo? Poderá 
Brasil, ao mosmo tempo que exige do 

'Oriental uma prompta e completa satisfacâo dos damnos 
causados aos 5ubditos bra si leitos, conseguir que se retirem 
elo partido de Flores todos aquelles que pr65el'ltemente o 
acompanbàO? , 

Sao questões estas, sobre as qnaes desejo, para bem for
mar o meu juizo, obter do nobre millistro dOll eSlrangerf'os 
'Os e~clarecimentos que porventura possão ser dados sem in
conveniente. Entretanto pede 1'1 justlca, que se reconbeca que 
se olfeusas e damllos 50llr'idos por- subditos llrasileirôs têm 
ficado ate o presente i!llpunes e sem ~eparaçlto, nllo é porlJlle 
deixa~em de ser feitas as convem entes ree1amacÕes. Os 
rolatorios da reparlíç.'lo dos negocios estrangeiros, ê um ,iis
curso alnela ba pouco tempo proferido nesta casa pelo uoure 
marquez dll Abrantes mostra0 que nenhuma das admini,;[ra· 
l:ôeS antecedentes, liberal ou conservadora, deixou de cum
prir esso imperioso dever. 

O SR. SILVEIRA DA MorrA: -Nem o Sr. Loureiro. 
O SR. FEllllEllI! PEN!'lA: - Nem o Sr. Loureiro, nem o 

Sr. Barboia lIem seusanteceS50res na klgac~o de nloulevidéo : 
estou cOIl",encido de que a todos mereceu sempre o assumpto, 
particular cuidado, e que o mallogro das reclamaçGes só 
í,oile ser attríbuído a caus;ls independentes di! sua vontade. 

)'am iU5lificar 11 lI1udall~a pohtica, que houve no paiz, 
tem se alleltatlo a neee.lsldade de regenerllr o systemól repre
~entatívo cntre nó. (eml'l'csa que me parece bem dillicjl, 
~e é certo que o ~!steilla está degenerado), e de levar a 
ctTeito a reform1\. fie grande parte da actual legislacão, illdi
eaaa nos períodos da falia 110 throno que passo a ler: 

« A refórma da lei dc :1 de dezembro de 18Í1, acompa
nhada do melb9ramento da sorte da magistratura, assim 
como a refórma da legislaCão bvpotbecaria e da lei da guar
da nacional, 5;10 uecessidades, cujo remedio se reclama com 
instancia. 

« E' iudi!pensavcl melborar a lell"islação eleitoral, e orga
nisur de .~o~o cOD"I'cniente a administração das provincias, e 
do! nrllDlclplOS. 

« A marlllba de guerra carece urgentemente de uma lei 
de promoção. 

• Um systema de recrutamento aproprJado ás nossas cir
cumstancia! e um codigo militar, da accordo com as justas 
c,xigencias da disciplina, são beneficios que a naÇilo e~pcra 
dentro em ponco, de seus representantes, 

« Na ordem dos interesses materiaes é digno da vossa 
Jlarticular atlen~ilo o prolongamento da estrada de ferro de 
D. Pedro n. , 

" As rendas publicas tem creseido, mas não cbegão para 
equilibrar a receita com a dcspcza do estado, sem adoflcilo 
de medidas adequadas, que confia do VOSôO lêlo a bom' da 
1l0iSa pattia. O governo obsern no dispendio dos dinheiros 
Jiublicos á: mais severa economia. " 

ComparaDdo-se esta: falia com as de diversos annoullterio
Tes ~ê-se que no tocante 'á reflÍrmas da legislaeiio pouco ou 
naua diferem. e antes de prose~uir em ohsêrvacões sobre 
t~da UlIlíl: ~ena~, julgo cOllveoi~nte recordar as oplnioes ou
tr ora 6It\lttl~~S s?bre este as.umpto pejo oohre presidente 
do actual mIDIs1\lflo. ' 

Em '&essllode l;-dií julbo Uó'I861, dizia S. Ex. na cllmara 
do, deputados (teIlM): "Sr. presidente, o p!liz, cumpre 
confessa-lo, està:cansado fIe tantas reformas, e bem se póde 
allirmar quo, se alguma circUlnstallcia concorreu poderasa
lIlente para e'mprometter a. estabilidade do gover/lO tra-nSlt()t!i, 

foi C5sa prorll!lio de relorm"s que re.1lisôu 001 cúilo Ilefiodo, 
e além disso pe10 l!1etb.odo de aulerisação; rerormas ~ue ei ' 
preparavAo sem sClC>lcla:do p,tíz, e de que até só vJllba a 
tor noticia quando 05 jormtes as publicavãO pll.ra immediàta
mente serem execl1tadas. " 

Na sessM de 19 de maio de 186'%, DchandlHe em oppo- : 
siOlio /li) gabinete de li de março, dizia S. Ex.: • A falia do ' 
tlÍrono ÍDilica a urgente necessidade da rerorma das adminis
tracões provínciaes. No 'enilanto, o n(}bre ministro do imlleriCl 
diz:nos 110 seu relatorio que 'essa ma'teria estuda-se desde 
1837 no seio de uma commisslto,e que apenas um dos me1ll
bros dessa commíssllo apresen'tára a respeito do assulÍll,to 
um luminoso parecer ... 

" E' a!'sim evidente que a lal résperto nllo tem o governo 
trabalho algum orsariisado que apresente ás cámara5. Como, 
pois, o discurso da coroa insta. p'ela. reforma das administra
ções provinciaes, se os mÍlli~tro5. de ql1em aquelle. discurso 
S1lpplle-se ser obra, têm conscreficra de que nada eXiste I'ro" 
parado a tal respeito? " 

Não sei, Sr. presidootíl, se a nacll'O já està:rá descansada, 
e mais disIlosta do que a su~punba em :; de julbo de 1861 ó 
nobre presiriente do conselbo para receber de bom grado 
'todas essas reformas mais uma vez recommendadas na Calla 
do throno; mas, em todo o caso parece-me evidente que 
S. Ex. não é tão feliz que possa escapar á tensura que fizer! 
ao ministerio de '2 de marco, por havor-se limitado a indicar 
a mór parte dellas, não apresentandO ao mestllo tempo traba
Ibo algum preparado. 

A' reforma da lei de 3 de dezembro deu-se com e[eito na 
aetual sessão algum impulso, subrtleltendo ao exame de uma 
eomlllissão especial da outrá camara uma propllsla, apresen
tada pelo ministerio de 30 de maio, e entendendo-se o nobre 
presidente do con~elbo com a meôma eommissão, segundo 
âi~ no seu relatorio, sobre as emendas que pareceu necessa
rio fazer-lhe, Emquanto, IJoréru, não se entrar na discussão da 
materia poderá apenas esse trabalho ser considerado como 
um projeeto de mais, accreséentado a setli ou bito que jd 
existem nu pastas das commissões, nlio se sabendo por ora 
se será o mais proprio para melborar a administraello da 
ju,;tica, como todos deseJanlOs, ou se produzira os mãos efl'ei-' 
tos que já receiiio alguns dos membros do proprio partido 
dominante. 

Entretanto devemos esperar que o ministerio, e especial
mente o nobre presidente do conselbo, 10010 ministro da re
partiçã.<J competente, se empenhe na slIa discusstio com toM 
o zélo e lealdade afim de aperfeir.ea-Io quanto seja possivel, 
antes de !ler remettido ao senado', para que nào se impute ti 
e.ta camara qualquer demora, que no caso contrario possa 
baver. 

Quando cbegar a occasillo de proferir o meu voto sobre 
tão importante assumplo, beide acompanhar os bomens qut! 
mais confill.nca me inspirarem por seu saber, experiencia e 
sentimentos,' ma~ desde já parece· me eOll'1eniente observar 
que ti par das garantias á liberdade individual do cidadão, 
de que tanto se tem fallado, eiJmpre que tenhamos igualmente 
em vistas a de flue carcllt! a vida e propriedade dQS nacionae8 
e estrangeiros residentes no imperio .... 

O SR. FERRAZ: - Está ,claro. 
O SII. FERREIRA PENI'IA: - ... para que nilo continúe 

essa borrorosa serie de aUentados que todos os dias se C&ID
mcttem, ainda em provincias dlS mais adÍ/loladas em civili
sação, como a de lItiaas-Gerae! .. , 

O Sn. FONSECA :-Como acontece até na rica e importante' 
cidade de Campinas, !!em que ao menos se forme processo. 

O SIl .. FEDRElRA PENNA: - ... attentados, cuja Darracão 
nenhum de nós Ilóde Olnii' sem profunda dór e espaotó, 6' 
que a meu ver estilo DlOstranào que nos-deyeremos ficar satis
feitos com t),ualquer reforma judiciaria, que não dê a autori
dade 05 meIOs oocessarios para rejlriini-Ios (apoiados). 

quanto á legislaçlto bypothecorla, todos 'sabem que por 
mUIto tempo tem estado pendente no senado, e sujeito ao es-', 
tudo que a materia exige, um projecto sobre o qual apre' 
sentou-se nestes ultimos dias 11m novo parecer de duas collf
missões reun.idas; devendo-se, portanto, espemr qUe ;;0 COI!-
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"Ili'ta eOl lei, aiilda no ~ecur.(l,da- sessão aClual, 86 o minis- lamentos do governo, duas importantoa reCó.tmils já 50 lba
teria promovor a sua discussão. fizel'ão, a de- 19 do setembro do 18rm considerada e<lmo um 

Quanto á reforma da lei da guarda nacional posto que grande triumpho alcançado pelai idéa; liberaes, e, a lIe ~2 _de 
não esteja inteiramente de accardo com a ojliÍli,\o manifeg- agosto de 1860, que m8 l!arece ter tido, realmente' acunse" 
tada pelo nobre ,ministro da jU5tiça em seu relatodo, deixo I~aaa pelos eff~ito8 d.e bem clII'ta, mas sutRcicnte e~perien
agora de fazer diversas reOexões qu~_o assump!o refluar, p~r cm, embora so queira injustamente descobrir nclla um~ 
nãO parecer-me op'portuna. a occasll~o. To.davlll observarei, pr~va.de havel'-seo partido consenador arrependido daquel\;l.. 
que .ess.e .trabalho J~ P?derla e5t~r mUito adiantado, se, de~de pnll~elra concessão feita a seus advcrsarios. 
o pnnClplO d~ s~ssao tIV~l'Se baVldo a lembranÇil.de encumbl-Io, Amda depOiS destas refonnas· sente-se a necessidade de . 
8. uma ~ommlssao ~speel!'ol, composta de membros do corpo I novas medidas (IUO melhorem o processo da qualificacllo,dos 
legiSlatlvo

j 
dos mais habilitados para desemllenba-Io, como, votantes, e di,to !.cm já tratado diversas (alia. do throno o. 

p'or exemp o, o nobre visconde da Boa-V.ista. . relatorio!>, . 
O SR. VISCOl'lDI! 11,\. flUA-V ISrA :- Ob t O Sr. l>Unna é o au.- O 811. Flmuz: - E os recursos. 

tor da lei. .. O 8n. FF:RREIR \ PE~N!: - ~im. .a q\lallficação compre-. 
O SI\. FBnREIRA PENNA.: - Tomo a liberdade de Indicar hendondo os recursos; e da sll1cendade com IluO desejava 

ospecialmente o nome do nobre .visconde, porq.uo temos 'pur f~ze-Io o gabinete de ~ da março na parte quo pôde compe
vezes conversado sobre a materm, o sei qUll aos seus conha- tlr ao govorno encontramos !olcmne testemunbo no decret" 
cimentos, a rectidão de suas vístas e aos melhores desejos de 21 de dezembro de 1861-
reune S. Ex. ti pratica adquil'jdiL no exercicio do communlio Pnl'cce-me tlaro llUO os dcfeitos e inconvenientes notados 
supel·ior. Quanto a mi~ tendo tid~ pal'te na confecção da serillo muito menos sens!veis se bo.uvesse t9da a lidelidade I) 

lei actual, e estando amda convenCido de que mUitos dOi oscl'upulo na ub~ervanclll da lell'lslacão actual, mas n:10 o 
defeitos e inconvenientes que so lhe imputão procedem !lo . permittindo os interesses e as paixões' dos vartidos, tambem 
modo COll\O é executada, confesso que não me Julgo o mais reconbeço a urgente necessidade de acrescentar-lhe novas 
proprio pal'a fater a reforma quo ge!'ulmcnte Ilal'Cce desejar-se, rll5lJosições (Iara pl·cvenír. quanto seja llossivel) as irregulari· 
mas nem por isso deixarei de concorrer com o meu frllco da, es, violencills e fraudes que com tanta frequcncia 8e co
contillgente para osso trabalbo qU1lndo aqui entrar em dis- mettem. 
cussão llual'luer projecto. A' este r>speito fallando dos di- Visto que se trata da legislacão eleitoral e !jue eu julguú 
ftrsos meios que se tem lembrado diz o nobro ministro da. conveniente trazer ao conhec1m0nto do senado, quando &0 

. justica em seu relato rio o seguinte (lê): « Outros pensãO achava na casa o Sr. ministro da marinha, o facto de haver· 
que ô verdadeir.o ROllto de vista sob o 'lual cumpre considerai' o subdelejiaJo da fl'eguezía de Santa Isabel do Rio-Pretl>, 
a reforma da lei é o da reSjlectiva qualificacilo que boje mandado wzer recrutamento nas vesperas de uma eleicão 
abrange, pela humilde condição ~eoulllaria requerida para primal'ia, devo agopa acrescentar que li; discussão que hoüvo 
o alistamento, toda a massa dos CIdadãOS, inclusive os mdi- na assembléa provincial ainda mais convenceu-me da vera
viduos que poderiãQ e deveriào ser chamados ao.st'rvico, não cidade do facto, d'lIIdo-se apenas COll\O descullJil. a circum
só do exercito e armada como da forca policial das provin- stancia do haver sido tambem recrutado um liberal. Ora eu, 
cias, \) que entrctltnto se fosse mais i'estricta, alistando~se não fallei somente a favor dos individuos deste ou daquelle 
no servico da guarda nacional sómente os cirlad<1os que pos- pal·tido, mas a favor de todos, por ser a questão de interesse 
6uissem sufticientes.meios de subsistencia, deix.lrÍ<10 á força .gcral, e tendo já. offerecido um projecto,quo felizmente me
de Iinba o de policia onde pl'9ver-se com abundancia, e collo- 'recou unanime approvação do senado, com o fim de remover 
caria assim a guarda nacional nas circumstaneias de ser toda a dllvida que possa haver aeste respeito, fazendo igual
menos importunada. com o serviço que essencialmente per- mente extensivas ás eleiclles de 1Iereadores c juizes de paz as 
tenca ás duas referidas. foroas, e de menos senti-lo quando disposicões da let de '19 de agosto de 18.I6, aproveito a. 
fosse indeclinayel presta-lo: E' ao ultimo dos. apontados alvi- opportúnidade para declllrar em ~resenca do nollre presi
trOi !Jue penso dever inclinar~sc lima bem entendida reforma 'dente do conselho que muito satisfeito ficàrei 5e o ministerio, 
da lei de que se trata. " actual COllCQrrer com. tudo. quanto depender !le sua boa 

Ora, eu não duvi~o ~ue a I enda seja diminuta_ mas é .a : vO,ntade, 11il~a que es~e projecto, ja enviado .fI outra cilll!al'a, 
mesma que a constllUlCão tem marcado no votante nns 61cl- seja convertido em lei a tempo de ser apphcado ás e!elcú6ô-
!)Ões primarias, e uií.o (Íod~do nós eleva-Ia por lei ordínaria, .de setembro do corrente anno. -
parece-me que de nenhum modo convirá que sej<1o iseutos do Tambem cbamarei a attencdo do governo sobrs um facto, 
serviço, da. gua~da. naci ~~al os cidadãos que estiverem no que lI:e parece cara~teristico' das quadras em !Jue ill!pe~,l()' 
gozo daquelle dlrelto.pohllco. as paixões dos partidos. Refiro-me a uma lei provmClal, 

Se todos elles passassem effectivamente a servir, no exer- ultimamente Ill'omulgada em. Pernambuco. que ~Iml'l\ da. 
cito, na armada, oU,nos corpos policiaes, assim conscp-uiria freguesia de S. Lourenco da Alalta para "cr anllllxado á da 
mos certamente um, grande mellloramento; mas senrlo o seu Varzea o engenbo onde reside o nO~I'c vi:;<;onde· de Ca.
Dumero muito superior a toda a forca ~ermanente e paga. de ,maragibe, com o ullico e bem m:lnifc.to lim d6 priva-lo 
que precisa o imperio em circum:winClas ordinarias, pOlICl'á 'do cal'"o d~ juiz de pu, e da influencia qU6 muito natural e 
acontecer que grande parte delles fique isenta de todu e legitimamente excl'ce nuquella. freguezia. 
qualquer serviço por tempo indeterminado, recahíndo entre-. Recordo-me de ter lido c~!lsul'as que em 1862 se fizerão ao 
tauto .0 que houver :le ser feitu pela. guarda nacional sobre os di!(no vice-presidente de Minas, o Sr. Ttlix.eira da. IIl0tta, por 
que tiverem maior renda, isto li, ilobre os qu@ som'em maior .baver promovido de accorrlo com, a assembltia provincial 
detrimento distrabindo-se de suas occupações.babituaes, sem .certas divisões terfitoraes, que só tinhão por objecto o iota
que lbes !leste o recurso de fazerem-se substituir, como !ll'e- resse do partido conservador nas ell!ições, mas não me const .. 1 
sentemente, pelos daqueUa primeira classe, para quem. pôde ;que taes censuras fossem. compro\'adas, nem. mesmo que se 
ser menos incommodo e oneroso eSte servico. a1legasse facto algum igual á'luelle que agora refiro. 

Em todo o caso parece-me digno de rfplro que. reconbe-: E' inegavel que da. faculdade de fater a divisão civil e 
~ndo o governo os excessos e abusos que se tem commet. : ecclesiastica do territorio tem. as assembléas provinciae!\
üdo no alistamento da guarda nacional, em vez de pr ocurar :abusado muitas vezes para aUender aos interes as do partido. 
melhora-lo por meio de seus regulamentos, continue a crear dominante, ma~ tambem não fa.ltilo exemplos de haverem. 
novos corpos, fundando· se talvez em mappas que sô repre- . benignamente permittido que uma casa, um amo, uma fa
lentem uma forca nominal, e n<1o servindo semelhantes zenda seja sepal'ada. de certo distlicto e annexada a outro, 
crea~es senií.o para augmentar o numero dos ofticiaes quando o propl'ietario o requer, e não ha nisso prejuízo do. 
(apoiados) e para difticultar a execuCão de qualquer reforma servico publico. A respeito porém de um brasiteiro, que so· 
que se haja de fazer,' acba 'na posicão do bonrado visconde de Camaragibe, contra 

Legislação eleitQral.- Além da ter sido muito explicada e sua. vontade, ê interesses e sem a menor cODveni"ocia publica 
melhorada. a. lei. de III de ag,o!to de 1846 pelos avisos e regu- '[lrattca-se um. acto àe3la ordem, aie.da mais a.dllliral!lll !lo 
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l.r.r !!IiIV saneOÍ!lMaCl Jl4)1a de>le.gll:d.(i) d!> governo i~perilll I 
f\íe.lm~ niiu comprc5Cllde floo .pàra qualql!er IJarhd~ pOES!!. 
tljlr um ·titulo de gloria nem mot1110 de verdadmra satlsfa!il'o 
~flT eleições por semelbantes meios, 

Orgatltsaçl!o .dl! q.dlllinislrl'!ção das provill6i~s.-No trech~ 
QJl't! ha poueo 11 dô SClU dli;ellrs6 de 19 de MaiO de 1862, fOI 
elite a,s!umpto ti ohjecto espeoial rias censuras do nobre pro
tidllllte do cow;elho ao ministerio de então, por Iliio apre, 
t.'en4tu LJ'lIhalho algum preparado, Hoje, porém, parece-me 
acll;l.r1i\l B. Ex. no mesmo caso, não pooendo crer que o 
~islerio julgue .sufticiente para a rerornra de administra~ões 
p.rovinciaes o proJecto ckt outra camara,. ultlluaUlente e~vl~do 
;1.9 5ena~8, Ijutt, lhuita-ie ti dar aos presl!lentes d!1s pr~vll1cms 
a f~etWdado de fazer a nomeacilo de certos fUlcclonanos, que 
IIctnilllente compete ao gove'roo imperial. . 

Reforma dll Ilr!mini~trafão mU.llicipaJ, - No seu Citado 
.. dis€u$o de 1!J de ~.taio de 18&' já o nobre presidente do 
Ilon~elbo estranhava que o ~inisterill nfio tiveilSe idéas as
l'elltll!Jas sobre Dlaterla t;o Importaqte e. urgente, In~erpel
lado ~ este re~peito em se5~ilo de!!6 de. Janeiro, m~mfestou 
11 intengão de apresentar um IIOVO proJ.ec~o,. orgamsado _de 
;tccõrdo com as IdfI;l.3 IIberaes da constltUlçàO e da naçao, 
sem que se referisse de ml:.;,eira nignma a um outro q.ue 
tinha sido ()jferecido ao sena(lo, pelo nobre marquez. lle 01111-
da no fim da 5es~ao de 186~, e (Iue Rchando-se amda pcn
Ile~t&, foi, depeis de poucos dias, a 15 de fevereiro, retir~do 
da discuSSãO!..! pedido do seu ilIustre a!ltor. Como se ex~lica 
r~ facto? J<,' crivei que o bonrado 8r: marquez de Olinda 
!'Ccusasse ao actual Jllini$tel'Ío' o seu valioso auxilio em 
questãO de tal natureza e importmlcia? Sentiria algnm des
gosto por parecer-lhe flue o nobre presidente do .c0nselb.o 
j!;io fCt o devido apreco d.O seu projocto ? Sobre IStO esti
marei obter algum escfarecllnento, devendo entretanto ob
!H)rvar que se o ministerio sentisse desejo tão vivo, eon.o s.e 
dil, de l'ealiiar a rerorma da lI.~ministraçã~ municipal, e ti
vesse cpncorririll para que contmuasse a <l!scllssilo daquell.e 
projeetQ, elMJorado ppr I'jlSSOIl. tfio competente e ref.pm
tavel, lljuito adiantado Já poderia estar. este tra}mlbo, COJll 
;lS emendas que por veritul'a parecesse"! necelisarlas. 

(,ei de promoção da t:;rm,p(/a, - l!:stâ em no~sa lem
brancl!. que um importante proJecto sobre esta materla, apre
~rn~âdo na c.1111ara !los dell~~d?s pelo iH,lIstre senado~ por 
!latto-Grosso, que enLl. dmgla a repartição d~ marmba, 
voltou do senado com diversas emendas, depOIS de baver 
iUlui passado [lur uma IQminosa discussilo, na qual tomou 
activlll!arte o ljonrado Sr. Joaquim José Ignucio, justamen
te considerado, como um dos mais babeis e illustradoi ge
!lemes da nossa armada. 

Este projecto soff:reu na outra camara. forte impugnação da 
parte do nobre preSidente do actnal gabmete, )lrln~lpalmente 
il artíg(l ou emenda, se bem me recordo, qqe eXIge para o 
jlccesso dos otliciacs certo tempo de embarqQe e commando, 
que entretanto Qcão delJendentes do arhitrio do governo. 
. Subin~o ao puder em 24 rle maio de lS&~ declarou o nobre 

I\re"idente do cOIl~elllO que o 11roiecf.ll podel'ia ser adoptado 
í)ei!~ tamara , e 111elhorado por um r~sulamento ~~ govenw, 
tuja êxecu~li() fiOólsse ain,la dependente de definitIva apprQ 
vaelio dtl puder legislaHvo, Séndo, pois, este o estado da 
\lllé';tiO, pilrece-me que ningqem' se achar4 mais ~a~ilitado 
.10 que o nobre presid~llte do conselho para fazer, de accordo 
com o se\! collega da marinha, a que naq\le\!e anno julgava 
cOll\'(miente, ncando asslrl\ satisfeija esta. r~commenda.!;ãO da 
falia ~o throno. 

Lei de recr-uia,mento' e codiyo. p8IIcd militar. 

D~ nlgllQs Il-n.n05 á esta parte ainda não houve falia do 
throno, llen! relatorio que deixasse de recom{l1elldar este 
jI.,!umpto, e Q;io ~e podendo attribuir a falta de providencias 
legislativas a neglií(eJ1cill, 0\1 indifferença de tantos ministros, 
e representantes Ga n!i!il'o, <[ue tem se succedidp em um 
longo CSP!'1!i0 .de teIllI!O, parece-me quo n~p procede sen~o 
011. ]ll'0I,r)'6. dllllculdllde da materia (a1IOiado~) e do. receiO 
que têm carla um 80S llli"ii;tro~ da !;uerra e marinba ~e que 
;Im;; llo~a lei, embora llIuito lUllliHOS,1 e libera.!, Ulas inade
,.,ft~,ja .~ ':ireum:!'lancíu pec\lHilfe6 de pai~, 11iiO jlrorlusa o 

desejadQ efi~ito, vim]tI, portanto,a fali<\!" a força in.!IU51:1~1~5avel 
para o I!IlrVlco. 

illcio& de 'equililJrar a receita com a despeza; 
qtie o governo obsel'va no dispendio .dos clwhciro$ 
Disto só poderemos tratar por n.l<lllelra 
entrarmos 110 exumo da nova lei· de orçamento: 
observarei <[ue vJo·se infelizmente de5vnneecndo. as 
mngtls que haviamo. concebido de 50: olla reme~tlda 
nudo em tempo opportuno para sua dlscus~il0 tao 
minucio;a como convém <[ue seja. ~obre Isto t{)~-se 
feito constantes reclamaeões, mas ainda em 18&2 vlIl:se 
tanta IH'essa houve que u'm importante discur3o, ilfoferuio 
mu de 1I05S0S honrad')$ coUegas de saudosa mel~o~m,que 
pava iogar em'nonle no thesouro, posto que mdlc,1sse.,a 
plicata (Ie Ull,Hl avuHad,'1 .verb.a de deSIJcza comprchentllhll 
creditas abertos aos mrmswnos de fazenoa, e da 
ficou sem contesta cão, ou resposta alguma,. , 
immedinmente votil.d."l, para que pode"e suulr a 
antes do encerramento da sessão legislativa. .. 

O nobre visconde do Albuquerque, então mInistro 
zenda, reconhecendo quanto erão fUlldad~s as re'~laimLC()eS 
senado quando não se lhe dava o lem~o IOdlspensavel 
exame do orcamento, promettia razer es[urços para 
se repetisscêsse caso, Do honrado ministro octual 
eSlernl' que CllOcorra igualmente com tudo .quanto depenrler 
do' seu zelo para. '1ue essa prOmeSH\ seja cumprIda'. po.upalHlo-se 
nssilll ao sCllndo li co11I,;;10 do seu dever e (hrclw com 
resllonsabilidade provel~ie:Jle d~ falta de UIna lei tão 
saria á marcha de adnllmstracno. 

Desejo, Sr. presidente, faier mais alguo:as 
mas não dcvendo nbusar da benevola attençao ~o 
pcr"rei outra ollflortuni.dadc, e conc!uo repctllldo que 
no proposilo de cum)Jnr os deveres iOhcrentes ao 10sa 
tenho a honm de oecup;,r nesta casa como o 
minha acanbada int"lIigencia, Mio serei . 
fazer ao mini~terio llmll opposição systbcmatlCa () ea 
Terei sem duvida maior 8atisfuçào em concorrer com 
a adopçao das medidaS' lfII'! possiio ser realmente 
paiz, tio que em negar-Ibe o meu voto. (Mut'lo belrl, 
bem.) 

o 81'. Ph'lentll Uueno : -Eu preferarla pedir a 
vraumanhü., dada a C8ntinuaç"0 desta dis~usSão, mas 
que ella vai encerrar-se, quando ba n()goclo~ de tanta 
tanci;t a examinar, e sobl'e os quaes o propno 
veria querer ouvir, e. a.té provocar as idea~ do senado 
auxilia-lo em sua admllllstraçào j veud(j,. dlf;o, qu~ ella 
encerrar·se sem uma só palavra do mlnlstel'lO,. nao 
Sr, presidente, outro expediente e SG~ão pedir a . 
para <[ue nfio se renove o que sc prabcou na Cllmalll dos 
t1eputa,ius, porque isso [alsea o systema representativa 
(,. p6de considerar-se. mesmo como es.canod ..... l,n •. ,.::;;. 

, em alguns desses Importante~ negoc.l.?S 
re~ulII te, pois qne se houver outra oecasmo 
elltão dar-lhes maior desenvo}vlmento. _ _ 

PruGurarei ser breve em mlllhas ohservaçoes,ellas nao só 
rclacíollDo com o projecto que discutimos: .mas. se 
tillnbem dos relatol'Íos e de alguns factos mmlstermes. 
curei pelos negucios exl.eriores, _. 
. Falfarei primeiro dt! um assum pto, que nao dClxa . de ser 
arido: para que não fosse, seria Jlreclso qu~_todos tivesse, 
mo. á visLa ~uma carta tOPQg~aphlca da regl~o, a 
referir-me, ou. ao menos que tlvessemos em VIva !fi •• m·an,,,,, 

essa topograplllu, . 
No relatorlo da l'epartiÇll0 dos negocios dos es!rangen'os, 

S. Ex., o SI'. ministro, referindo se á dem~rcaçao ?U cou' 
frontacão do.s nossos limites com o I'erú, diZ o scª,umte :
que o commercio boliviano apresentou a prctençHo d.e se 
fechar divisa entre os dou, pai~es. por uma outra !wha, 
tirada na direc!)<10 de L.-Oeste, li parta da margem esquerd~ 
do rio 1'I1adcira â direita do Javary. . .. 

llepois de expôr esta preten9.<lo _do cotUmerclO bO~I~Hln.9: 
accre:;centou S. Ex. a sua IlpreClaçHo, rhzendo quee,ta f!~. 
tmlç,lo miu podia deixar de sO!,I)re~rler o .goyernr; IIll?erlál, 
como iMadinl.issivcl e CQ,ntrekfja <t~ pl'opnas e8l!pulaç!les da 
c(lnvellçãG. 



Ora, loJ~tQ n.l IlÜ" só C1jlli,:()eO o eq~Y()eo nll~ I1rcJ.ij,j~l. 
m;l~ (Ima 1lf!1'eclllç<1Q lltle é no todo l>'lllootavel, nl&.!mo em 
faCO da ('ollven~llo ~ Iludida de outubro ,I~ f~51. 

O equivoCo manIfesta,se das prorrin~ palavra~ 110 relllto· 
ri!) nasce de confundir'5c a linha dh'i~oria o Javnrv linha 
qu~ segue o rumo gel'al de lIorte a sul com a liuba ",[uc,fa. 
tendo anglllo nessa. deve do Jllvary seguir ,Ie oeste a leste até 
tocai' nu margem e"'1uer,la do il!adeira ou "icc·ycrsa seguir 
de leste a oeste do nJadcim ao Javary. 

Confundiu·se completamente a diversidade de~ga! duas 
linhas, e. por, isso ~e. disse que em inaulIlissivel n prop.ostll 
do commlSSlUIO bOltvlitl10 quanto á linha do l\ladeira 110 .la· 
vary, 'Il~allflo ella é nã? só admissivel, ma" a ulIic,t pos .. ivel; 
Cllrllctel'l~oll·"e tal I'I'Opo5ta como contt'lIria .10 tl'iltlldo de 
18tH J q~allllo n~.o é .enllo uma consequeneia logica, noces,m· 
I'ia, IIHhspCllôavel dc.,.e tmtauo, 

Já vê, pOIS. o senado que, a prevalecer este top.ico do rell!
torio d.e S, Ex .. !'em ser, C~I/~O deve sei', ~esde logo rectiHca· 
do, uta o ~roprlO nobre m11llS11'1} mio tcrl:t melo nenhum do 
clllenôrr-sc com o go,'crno do I'erõ, ou por outra oppol'·sc·hia 
que se demarra,v.e flOR,ta (ronte·ira do Madeira ao laoa'!'!)! 

Ha, pOI~, como rli~~e, equivoco formal e com elle uma 
~precinçf!o 110 todo inadmissivel, e prejudicial. 

Senhotes, sobre a frollteil'a do rio Javarv nflnca !louve; nno 
lIa, nem [)()do ,haver ~Iuestilo, alguma, Deslle o IIOSSO primeiro 
II'ntado de limites ate bOJe nlnj!'ucm IIOS dlsJlutou flue o "I,éo 
ou c~llal do Java!'y é li lIossa divi.;a occident.al com o l'ffÚ, 
A. Ijuestão unica, que poderia haver, era a delCl'minrlfJil) ria 
p?nt~ 1/0 Javary dOlld~ deva pl'oceder a linha para o 31a,leirll 
ou V1ce'~el'"a do Madell'~ para o Jl,,'ary, Desso ponto, porem. 
lleeessanümentc ha ,lo tlrilr-se !l. linha entre esses dous rios 
pois que sem ella n;1o ó possivel Cechar nossa divi~a: como: 
pois, se diz que ella é inadmissivel e contraria á convellcào? 

O Javar)', seguindo suas tortuosidades alé suas c~becéinls 
!lU ató o ponto flue Cor cOllvencionado, fecha li fronteira de 
norte a sul, mas é indispensavel fechai' tmnlwll! fi outra de 
leste a oeste, como b~1l1 indicou () çommisl'ario boliviano, 

A l:ecusa, pois, dessa proposta ê muito notavel, e poderia 
embl1raçar toda e qualquer con'fCnc~o <ie cOllfrontnMo e de· 
marcação futura de limites por e~$e lado, • 

No trlltad? d~ limites. de 17:i0 já se determinoll que a diviB'l 
e~tre o !PTrttono braSileIro e o hespallhol, d~,cellrlo jlelo 
1'10 i\hlUelra parasse em um ponto d~tcr:ninado e desse 
ponto se tiraEse a linha pura o Javary Não' faBemo! 
pO!lÍm, do tratado de 1750, ponluc foi ãnnunauo e Sllbsti: 
tUldo pelo trata.uo de' 'l717 que reproriuziu a es"e rC"\1eito a 
mesma deternllllaCl!(), Este tratado delii'l em seu ~rt. 11 
diz que a divi~a córreria pejo rio Madeir<l, quo tom,u'·ge·hiu 
um ponto luedlo entre 11 fo1. do nTamoré, coja latitude está 
bem observada, e a foz do nladeira 1'" Ámil7.0nas talllhem 
observaria, e (lue desse ponto, ou metade da distn!lcia total 
~~lre as duus con~uencl"S, se tiraria a linha !l<lra o Javary. 
~al:VQ o que ,depOIS notare!, 'lê se, portanto, qu~ () cOllllni,,
sarll! !Ia B?llVlu mio fez mais do 'Iue r.eriovar a idéa já 
adlOlltlda, ldea que niío podemos te.I' duvida algum'l em 
querer" desde que de COffinlUm 8cconlll de:iignemus o pOllto 
de ~al'l!~a. . 

Eu seI 'Iue Já nnt~s do tratado de 1ii7 nós tínhamos po~se8 
t,ra o sul, na margem eS(IUerÚa do Madeira além do ]lOllto 
ollde deVia procede!' a indicada linha, Com otreito so ella 

se contasse \leia superficie das aguas do Madeira seriu ti· 
rada ,das aproxim~ções do rio IUacbado; se s~ contasse 
pela hnba.aena,s.erJa tirada da~acboeirade Santo Antonio ou 
~a cac~.oClra do Salto, Quel', pOI'ém, em um como em outro 
caso, Ja ~llte5 do tJ'atado de 1 iii nós tinhamos algumas 
posses aClIlla dessas duas cacboeiras, ales mo per causa da 
navegaçi10 que fal'ilunos, e faremos pdo rio IIladeira, e precisa
vaInOS oCcupar, e de facto occupamos desde entilo outros 
pontos da mal'gem e.quel'da para veacer outras cachoeiras, 
porqu~ Conforme o estado das aguas, as conOas Cl\Zern a sua 
vdl'n,?!o ou pelo lado esquerdo. o.U pelo lado direito. 
, Por essas e Olltl'as causas Coi que o Iratiuw de 1i77 auto· 
rt~ava a troca de tel'ritorio visto (169 ao tempo delle ainda 
~ao estaváQ lI.s posições gooSJi'lphicas bem reOOnbel1'llil's !lara 
~~rerp as dUVJ\!:ls rlç5de IOí/9 ré5o.hi«as, 

lá 

lei", ,Úlp·ti>h;. o. "'a Indu rIo 1891 IIllolÍto oneroso-a Portugal, 
o a córle de J.1.hou, em OOoInpen'"9'fô dos saerifi~ios qllC fez, 
obteve a e&llpula~:l.o do ar!. l,· dcsôe tra.lf1.l16l1e tl de junho 
de, 180,1; ahl so diZ.' ",SUII J\lagesta'u. C'ltholioo Nal'Mlte no 
pnnclpe rc;.;cnte 1\ mttlra. po~se ue seus estados e~tlominios 
sem a men,Df ex~ep~llD. ", Assim é que independente de troc~ 
o MO~SO uh posntl~hs esta ~aran lJuo por um tratario solemoe, 
Elle e~t<i de ma:s garantido 1'01' e~se mesm~ principio quo 
lIlyocamo" que fOI aCClto e flUO domma nossas relacoes e:\te. 
rr!)re~ á6crca .Ie lim:t, s, • . 

O que se concluo, Jloi., rio que deixo elCposto, sem quo 
~~~le lt. menol' rluvllia? E', 1°, 'lue cumllre tirar Ullla linha 
do illadClI'<i no Javal"f, CO!110 propúz o commissario boliviallo, 
ou d0, Javal'Y no Marlelra; (l, 2°, (/ue o ponto d\r partida. 
dc~sa !tllha de:vo respeitar Ril no~sas posses. 

A .propnst", pois, desee commissario d~vln !!Cr tomad.l em 
cOllsU1Cl'açlíQ, e não l'epellida ; o 'lu6 eu.mpria era saller 'lll'lt 
o P?n!o Illle elle indiellrill lIara. tir.u'-se 1\ liQb<.l, 
.E$S~ era li ~lliCll qucstlio que rc~tllvn, pais qne esse canto 

nm.ano bolmll.no n(to lndic~ra desde logo 1111 ponto, ao me· 
lIoe do relalorlO não co"~ta ISSO, Aceitando·se es(a proposta 
tel'lamo! somenlo tle resguardar o nosso u.ti possidelis: e 
désdil quo a Bolívia nno pU2es8e duvida, abi se de'Veria finca .. 
o marco \lllI'a o seguimento da linba, 

l~i' nimla uma outl'a ob~enaçilo a fazer, para que niTo reste 
flUVldll algun,HI. e é que, embora o extremo da. hRha devesse, 
,Ie conformidade com o tratmlo de 1801 e fie 1851 tocar na:!' 
cnnpceiras (lo rio Ja ,ar), ainda nno r890nbeciuas; is80 mIo 
oh~l:I~1a li craYação. do marco de madeira, p\li~ se decidiria 
~e ~ lm,ha. recta semi p:trl\~lela ou obliqua, 

.&u drre! IlOr efta ocea8lilo: se o governo atler,desse a(} 
meu pen:lllr lohre ellla materia, prcrcmia em todo o caso a 
hllh,l parallela, em lez da obliqull, O que nó. ceues'em08 nns 
c~becelrn$ do Jual! "oderia .er @',mpensullo nl! Madeira, Ã. 
Illlrallela é na summa importanda ou val!tagem nessa região, 
porque tem do cortar o PUrttl e outros 1'lOS caudalosos, qlU! 
11M de ~er para o futuro muito "nliosos, e conv.ém que os 
marcos n:IS mnrgens rle~ses rios sej~o lollocadas torlos 11a 
me~ma lllttltuile austral. 

Uh'ei mais qHS 0110 faria lambem qucltiTo de al~un5 minu
to.na l:t!lludo i .q~e ainda ~om sacrific:o de pequenos terri· 
101'108, eu prefenna ver ai 1mba.s de n038a6 fronteiras desd" 
IORO de~crí!-ta8 e balisadas, 

A unica ohjccçlio que se poderia fa:l,er oon'ra elsa linbn 
recta do Mademl ao Javary cOllsistiria em preferir um com
IJOfto de linhas (Iue ~roourassom as cabeceiras de taes rios e 
outras balísas natu~a6$, Em re:!po~ta direi, ~uc embora esse 
tllrntol'lO n~o esteja perCeltamente explorado, todavia pal'a 
quem tem Rlgmoa Id6a delle, nem cssa objeccão é a,lmissi
'Vcl. Trata~se com atreito de lima di~tancia. dê cerca de 200 
leguas e de.>Unoa mata vil gim, tod« ella plana, atravessada 
llOr muitos rios caud!llolo~, cheia de grandes lagilas e de 
IInmCIIS05 pantl\naL'S; pelo qlle serill procii!O gastar multas 
conten<lS de conto~ e muito tempo. para abrir um picadlio 
parI!. e,5e lim, . Demais, não ~eria pos~ivel l)retender as cahe· 
CCll'aS dosses rIOS, I,orque elles ou ali,!l\lls deUes Riio só alm
vessão a zona que pcrtcnCJ.l 110 Perit, COr:lO pOlletl'l1:O, segundo 
lodus os e<tlculoi, no territorio boHliano, o não teriamos ra
z;.10 alguma para pretender essas caheoeiras, 

Sr, presideute, entrei na apreciaeJ.a eles ta parte do relato
rio de 8, Ex., nllQ só pel& que jiÍ tenho exposto, mas pelas 
relações milito importllnlei qlle estl10 ligada. com essa linha. 
dmsorlll, e que ell procurarei dempnstrar embora rapida· 
mente., Essa divisa do bladeira ao Javarv està relacionada 
com a imp~rtanLissima navegaçITQ do Purús, sobl'e que eu 
não p'OS80 deixar do cbamar a atte.~ITo do governo, e' o que 
e mmor, com a. abertura do Amazon~i1, 

Os nobrei! ministros e o senado sabem perfeitamente que 
li. admini51J'a~1to de um estado não é COIlS6 simples, nem 
lllesmo um pe(!ueno todo; sabem qlle é preciso divisa·la em 
toda a SUII extensão, ur simultaneamente todas as suas 
partes, calcular e barmónillar totlos os seus valiosos inte· 
resscs! llura nã~ Cormular medid~s parciaes, ou .empirítas, 
~om VISt::lIs ui terfO rei! , vão IIOntrarlar, ou prejudrcar outros 
fumos admin~a:kl'&., e po_nklM Su.pcll:ÍlJl'eS, 
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Creio que todo3 sem excepct10 votamosnr-Ia aberlura uo 
Amazonas, mas por isso nós- outros que'l'émos, que este 
grande Caclo se realise com toda a discrieão e juizo, liue de 
antcml!o se componMo os imruens06 interesses Cj)lC se acbão 
encadeados com ello.· . 

O rio Puru. por exemplo.í WII dos tributarios do Amu
:l:Ona.s desde já, Il sobre tudo no fuluro da mais alia impor
taneJa, 

Eu vi outr'ora o roteiro de um pratico ... (Ao Sr, Ferreira 
PC7Ina). V. Ex. provavelmente o conhece, ê o SI'. Manoel 
Urb;lIlo ... 

o Funis Ill'!JVfivelmellte ha de .cr o prMIl.//iro, ou o 
importante canal do commercio para a Ilolivia, e nós, eUl vet' 
de denegarmos esse canal, devell1o$ franquea-Io .. 

N3.o Iluero f;lz~r observacões especiaes sobre outros ........ ,_. 
cheios tambem. de prodlletos naluracs. tambem vnlnn1n<n. 
tunhem de navcgaç.io.ainda 11<10 reconhecida em tuda a 
extensão; para meu. fim basta o que tcnho dito ácerca 
Purús 

Concluirei, pois., que li prociso. e urgente reconhecer 
Purús, e determinar 110 Maileil'll o ponto donde deva 
a linha para o Juvary, quo convém que se prefil'll uma HUI:Ia'.,_lIí 
pal"allela, jâ I)or caum dil navcsacão do proprio Madeira. 

O 00. FEnnE!nA PE~NA :-Apoiado. do Pnrús e dos ontl'os río>, porquê ti visivel a neccssillade 
O Sn .. PmENT,Á BUENO :-••. , que subiu pelo Purus alé a saber alé onde dominamos as duas margens, ou uma S1\, 

connucncJa do Ru:ala. _EUe calculou sua llavegacllo cm &00 nenhuma., elufilll; I/uaes são os· nossos limites ali I 1!!i.vr:In,enrA. 
e titulas leguas, e expoe que por toda essa ampfil extensão reconlIccidos. 
o rio conserva grande lllrgura, e profundidade Eufikiente 1050 ê illdispensavcl por amor do,nosso.propl'Ío commereio, 
para um vapor. navegar: Ora ainda q~alldo nilo dcss~mos a dos n05SOS navios, de nossos pl'oduetos, de nossa policia fiu· 
este homem ahAs pratico, e aeostumadQ ás explorac:ões de VlaJ, de nossa poliCia fiscal, de nossas hoas rclacões com os, 
J'ios 6 dos serlões, uma consideraçi'to lal que julgassemos o ribeil'ínhos e ()()m os cstrans~ir()S, -
seu relalorio c~mo ineolllesta.vel, bastaria, para a minha Pois que! (ll'ctendelllps porvenlura alJrÍf: o,.%.mnzonas sem 
conclusão, a ,lagem que ultimamente fez o habil ca.pilão ao menos nos ter entclulido cOln as potencias ribeirinb:ls1 
o SI', Coutinho e o relutorio que deHa ftprcsentou. e que Podemo~ sem previo accordo dispor do dit'eito dellas? Ou. 
dirigiu ao minislerio da agricultura, . porventura queremos abril' o Anmzonas SÓ em nosso leni-

O ~r, ca.pilão Coulinho nnvegou 2,iO laguas no vapor que torio'? 
lhe f~1 de~tmado, e não passou além dessa distancia por ím- A ahertura do Amazona,;- inll>ol'ta um syslcma inteiro, com-o 
prevldencla, a meu ver, da presldencia do Amazolla~. ~/;tn- plexo e muit-o valioso. demanda trabaHlOs preliminares, e cn
dou-se um vapor para explorar o tio sem que se pre(laJ:a,se tretanto lá vão perdidos mais de dous annos sem curar· se 
de antemlio o cOlllbusthel, e sim obrigando o a razer Icnha se~iamcnte della, sem completar o&esludos, sem,adiantar' 
Il.l viagem isto é, a gastar nisso a maior parte do tempo de indispensaveis aecordo. que devem. garantir não só os .' 
sorte que acabárão-se os viveres, e teve de volta I' ~em ,lirellOs c interesses, como os das outras potcncias . 
preencher a sua missão. Ainda a!sim navegou 2·1.0 leguas, c E' preciso abrir o- .\.mazonas, mas antes de abri-lo é 
cxpoem que em toda essa distancia o rio tem maio rie 100 assentar com IJI'cvisãO e illleHig61lcia n~ grandes COtlUIIW6'1:· 
braças de largura, um canal de mai~ de 20 bracas de tar"'o dessll. transcendente medid,t, 
e 10 a 12 palmos de fundo. Diz que esse rio é -mais iml}'1>r~ Or!l, a parle do relator~o do nobre ministro a que me 
lante do que o 1I1adeira, pois que olTercao Ulllll navcSReM ,refe-Ido liga-se sem. duvida com esse facto, porque ti visto 
franca, !\ue sua correnteza é apenas de milba pOf bora- o !tuc sem_ determinamlos os.. nossos limites scmtracar a Iinba. 
que facih~ m,uit!! n.a subida 11 marCI!R do vapor; que. ~as que tem de cortar esses grandes rios, sem reconhecermos o. 
margens sao rUlulsslmas de salsaparnlha, Il<'!cáo, seringa ou curso do PUÚI'S,. como nos havemos. entender com o l'erú e· 
borracha, cravo; 0le05 e oulros ricos productos. mIe cal- com a Bolivia? 
cuJa em 10,000 os indios de que leve conbecimento e llunsi l'\ào lenho remedio senão fatigar ainda um pouco o senado, 
todos domesticados, diz que elles podem pro~eccã~ ao go- àcerca de nossas relações com a Bolivia. 
Terno, pedem um padre, aldeamenlos, cmfim pcdêm, ser lia- O Sn. VISCONDE DE JEQUu:tNHON1U.:-Não faliga. 
vidos como subdilos Ilrimitivo! do esiado; qu.e entretanto 
eitao em perfeito abandono, que ninguem se imporIa com a: O 00. PIMJlNT.l. BUENO: - Senhores, a Bolivia, a meu ler, 
sorte deUes. tem alguma raU'io de queixa contra oBrasil, e é preciso aca-

O Sr. Coutinho dá ao logar á que chegou o nome de Jula- har com isso, e estreitar nossa amizade, Até agora havia al~ 
nhã, e considera a sua IntilUde em 6 .• 20'. Da portnnlo se. gum fundamenlo paro divergencias, boje não ha mais. 
gundo alie mesmo diz, dahi alé o nixllla. a extensão já 'reeo- Ernquanto não se tinha deliberado a. abertura. dos rios bra-
nhecido como n,!vegavel de mais 160 legua~; e quem sabe sileiros, emquanto ie entendia que não 6e podia defender 
que exlenSélo mais além do nimla, IJorque abi Q rio ainda nossa fronlelra occidental de IIlallo-Grosso, ou impedir 
c~nserva grand~s pl'ofl?rCiles? Ora, se nós considerormos as transito, senão por meio. de fol'lillcacões em, Miranda, 
trlbus !.~.mbem Já q!Iasl uo!"esticadns que habit.ão até abi, e Coimbra, no F.scalvada.e.elltoutros.poiiws.nuviaes; 
~s demaiS que dabl por dlnnte frequenlão a! mal'''ens desse • cidade de lIratt90-Grosso era a capital qUI!- devia 
Importantissimo rio, se quizermos avaliar a rique~ imlDensa e resguardada, comprebende-se o. que· se· quer.ia, 
de tantos productos naturaes, o que devemos concluir? hoje, porém, lodos conbecemos. que á. visto. dos. m;n""f'.'~.s. 

Será porventura, senhore., que o imperio do Ill'así! não que tem feit~ a marinha militor, nito lIa melbor 
pôde, nem ao menos il.llitar, o que faz o l'erú? O I'erú desde do que uma notilhll encouraçada, QU vi!(orosa fortalca mo' : 
que se tratou de abm a navclfaciío do Amazonas teve o vel. que tem ubiquidade;: hoje em vez de im{ledir· olfansilO, 
Dom ,se~so, a intelligenle activldàde de comecar Il'aldear a vamos franquca·lo; a capital da provincia jn nl1o. é lll.atlo
sua IIldlada pelas margens do Solimõcs em !fau!.'! Lore~o Grosso, e sim a cidade de Cuiabá. que, internada como é, nl!o 
Il outras povoações i e continúa nesse util empenho: ' está exposta a um golpe repentino; o commercio,em vez de . 

. Se assim progredIr, permanecendo o Brasil em seu des- continuar medíocre, deve ser animado e desenvolvido ampla' 
ICIXO, ha de acabai' por levll.r tamblm as trilm5 brasilaírns mente entre os dous paizes no inleresse reciproco; conse
para os seus aldeamentos, quelllerucnte, mudadas as circumslancias, os dous estados 

O governo do llrasil ba muilo tempo que vê a necessi- devem mud.U' a sua política, definir seus limites, estreitar 
da~e d~ reeo~becer até onde o !,urús 11' navegavel, porque, 6ua amizade. 
pOIS, uao verifica esse reconhecimento? Custa porventura Podemos, portanto, óar a Bolivia alguns terrenos da nossa' 
ISSO bl"an~es despezas? Convidaremos os estrangoiros li que pOlse sobre as aguas do Paraguay, para que ahi estabeleça e 
'!'enhão dIzer-nos o 9ue slo os nossos rios? !lbra .eus portos. 

Nilo sabemos .alé~n~e o. Purús é ~lIvegavel, se assim pe- .A Bolivla diz que o Brasil lhe denega um fÓ porlo para o· 
nelra ou não ate o temlono da Dohvia, camo se calcula, e seu comllcrcio tonlo no Paraguay. como no Amazona~, 
mUlto menos o que é. !> Coal'Y, Tell'o e Jurua; e no enlretanto Pois oll'ereçamos nós mesmos a Bolivin tanto no Paraguay, 
p:oclamanJo~ desde la que eslA aberto o Amazonas! E' pre- como no Amazonas mais de um porto: que não fique ella. 
Cl50 t~r l,revlsão c ser conSllqu~nte ; .q~em qu~ro fim prepara I menos favorecida do que as ou Iras nações ribeirinbas sem, 
li,. melO~ ~ Pfflprega a nel'e!l!'iIJ'w H~·tl\I.lu.l(l thi;;.o buffiãeutej e o.que niaís, contra nO.:03 proprios int!!~ 



. . c.om o desenvolrimento do I perfeito IlCcoroo; IIlaS éalllo certamente não 6 um fl'w.:t", 
'tt!6C5 que muito tem de lUCI'9.~zade Isolado, como se encadOa com illtereS8es muito largos, por
seu cO'fllmercio, e, C?.!11 ~ sua ,~mlabrj; a lagoa Negra e lIizer que 11110 56 lia lia na lei do orçamento dotar ° governo ~om 

E na minha oplluao e Ilrecl.O accordo passemo! a dell- os meios necessarios para mandar ministros seus a Nova 
'(\ Bolivia: cumpre que de i!lt\l~. respeitando o uti possi- Grana,la, 110 Equador, li Vene!uela, ao Perú, e á Bolivia ? 
;rir quanto antes 03 1:05505 'd I~~ nÓs vos cedcmOE um porto Quero dizer, um mi~i5tro especial pata cada um desses 
'deUs; mas deste utt, pOl81 e, bra e um outro na lagoa estados. Se.e quer .mceramente abril' o Amazonas convém 
na ,lagoa Negra abaiXO d~ Co~~ , 'E elQ que respeita .ao (Iue .esses lllinist~o! v~o quan~o antes para essas rellublicas 
'Galba, ou Uberava .no f!rar~~YelaYel ~Ié vosso tcrritoflo, mUllldos das pr~C1Sa. llistrtlcçoes para resolver essas e outra~ 
Amazonas, se o P!lrU5 Ar di'SO h'lliilit'lremos uma (lo- quest6es llrelmunare;, que tanto lIuportão, 
vos daremos lI:a05110, em b~ix~ dd ri~eira cacboeira do Em "cz de se querer poupar centenas de mil réis, dote-se 
'voa"C~o na praia, (Iue fic~ nossais o~ uma curta estrada o ~overno com os meios neces~arios para sua aCfllo. O que 
Madeira, para ql1e dd Ben,l p bra!ile'~os Creio que allolivia, veJo, porém, é que pelo contrarIO se pretende reulllr essas le' 
~ur~rir as vantagi-s, os t~:s ~eneros~, ~hegarà comno!co a RaçÕes entre si.; e n:to sei porque S. Ex, não manircstou 
11 Vista de uma po III!:!, EIl~ tambem nao se importa com logo sua OPI)08ICão, 
'um accordo !llltle~atorlo. leg~as de terl'eno' cem o que se Pretende-se, pOl'ventura, decretar d"sdd já a ahertura, para 
mais ou meD!>! a gU!Dt as, om a necessidade' de ter portos que depois o governo vá preparar as medidas Ilecessarias para 
importa mUito e !lU! o e c realisa-Ia ! 
.para o seu commerClO, Santa Cruz de La Sierra ou de Cbe- Creio que a prudencia do ministerio deve oppor-se a isso : 
>~a ver~a~e, cOlbol~e nos atravessar immen~a; distancias, ess~ acto iria exc.itar pr~tençoe~ prematura~, emprczas alea

'qlUt05 .po ar o os o max ortar os seus pl'oductos, que não tonas, e em segUida qUfllxas contra a morOSIdade do governo, 
~ depoIS 06[ Andes para ~sios do transporte? E por que preço que seria accus!1do como o causador dos prejuizos, No entre
PQder~~r~~ ~~r n:::r~: ~~ importacão? tanto não esUi:rm em seu poder,o ,cqnsegUlr desde logo os 
Tl40 li ,g abrir esses ortos no Para.lluay, reconh~cer accordos precl;o~ dos governos fl~e.lTInhos_ . 
'flll1;lpre~ fu~~~r'no Madeira~ abaixo da primeIra ca~boelrl!, ~mfim, o se:la!lo vê que nãO. dei mlpol't~nCla exagerada ao 

tí urUS. K que logo será um c"ntro commercml, pOIS tOplCO do rclatono a que alludl, e que liga-se a mteresses. 
'lima poyoac"o, .' I' 'c' taes . até lá õ rio 6 navega vel a vapor ..... umpre lJara .so ,I ."- , 
~:: com as 'luestile:l de limites, As relações das ,potenClas Um outro reparo fiz no relator:o oe S, Ex, Expondo a e~, 
"iiillhas ribeirinhas, ligadas pela natUt'eta a mteresses pacie de conOlcto, que, houve entre nossa polícia e o pa
jdentic,o~l d~pelldeotes ,da prosperidade commum, devem scr quate fl:ance,z Béarn! que eertan!ente violou nossa jurisdicçílt> 

----li,s-maISlntlmas, e amigas, , ' territorIal, S. Ex. diZ, ú pago 2" que o SI', conde do Breaa, 
Nos te mesmo. sentido, senbores, amd~ ha mUIto que obsc~~ replicando a uma nota, explicou c desenvolveu seu pensa

Tir, mas eu não qu~ro ser, ainda maIs cxten,~o, do que Ja m~nto, que consíste e!" considerar os l'a,lIue~e. como. ~.:I.Vios 
tenbo sido, e por IOSQ del~o outras rclIllxõc~ para quando Inlxtos, gOlnmlo por ISSO de certos prmleg103 de Ila!lOl! d., 
vier da outra camara o proJllcto da aber~ura do Amazonas, guerra, S, Ex, acel'escentou que: " O govcrno Impenal,nâ(1 

O Dlell fim principal por agora f~1 combater: ~~l'a podendo eonCol'mar'lic CQm esta doutl'ina: proseguiní lia di" 
qúe Dão prevalecesse a aprecia~o equIvoca" c 1)re]udlcl!l1 cussão que lhe wmpre, • Estas IMlavra!: proseguirá na dis
do relatorlo, pois que, emquanto eUa perSiStiSSe, lIaO seria tussiío, que lhe ClI1II71l'a eu desejAra que Cassem substituidait 
possível continuar em ulteriores !Iegoclaçles com o Peru a por outras; que S. El, disseilse peromptoria e definitiva
respeito de nOSS08 limites, nem adiantar nossas relações com mente que mio admitlia tal principio, que clle quando 
11 Bolivia por e.sse lado, muito poderia ser objecto deconvencão enunca de imposiCilo, 

Para determinàr os 'pOlltos reguladores de no~sos limites CerhlmeJlte i~s.o nao ê. o~jecto d~' di~cu:isilo, ,porque guem 
com o Perú, não precisamos de explorações fatigantes por governa o BraSIl ó o. dlplltO Il\lbhco do BraSil, e o dIreito 
mata! virgens e e'[tensas nem das avultadas despezas Ilue tias gente~, e não o direito. particu,lar da ~r!l..nça, _ 
causarião, Bastão dous e'ngenhciros, que reconbeçãQ e deter- Para Ilao argumentar só com mmha OplnlaO, eu recorrereI 
minem as posicões geograllbica! desses pontos, que poucos i aos ,~nnut'.~ do pi\I'1.1mcnto Cranc~z, vol. 2·, anno 1810, ao 
são, - extracto de um parecer de comnllSsão da camara dos deputa-

Elles que v1lo ao rio Madeira, e li vista das prcGÍ~a!! ill- dos, C;ljn_ mlator Coi.o SI:- ,Sah'andy; ess.e exlracto ellcerra 
strllccGes que vejão o PQnto e'll que se deve fincar o llI~r,co • a conll~sao tio prOllrH! mllllstro !rallcez. , 
divisório; e com elle a partida da linba que o nobre mIUlS-' Tratava de um pl'~Jecto de 101 SOhl'eJ)aque~es tr~nsatlantl-
Ir;, impugnou, cos, a quem se qu~rl1l dar o cara~t~r e navIOs mlxtos. Op· 

A ' d D .. ."~ 1 "" balisa !l', pon.io-se a commlSs,10 a I~Sl), unta pelo seu relator: 
.01) o eOI. a~5 10 e ,,:., l~ ~erl~ uma d r'í~ " Que o duplocaractcr que ogoverno francez queria dar ao. 

t~ra[, que reapmuma nosso uh pOS$ldelu, Ul~r ~~ ~~ e 9a paquetes de navio do estado. 6 de navio mercante que esse 
amda ,afgllma extensão, com tanto que não exce e •• 6 ~ " caracter mixto era. UDla novidade, que o direito publico mIo 
de latitude austral, IJorque certamente ~ão devemos perde, reconhecia, e tlue os gavemos certamente não admítlirião; que 
noss~ posse das duas ma~gens d~ cacuoelra do, Sullo, de que o facto de serem commandados por officiaes de marinha nada 
tr~cIsamos; ;, que todavia não uupede o trallslto llara ~ Do- Importava, quo na Inglaterra muitos paquetes tambem erão
lVIa, ..' com mandados por officiaes da marinba, sem que por isso já-

Do outro lad~ do Amazonas1 como}a ~stilQ de!llgnau~ mais se pretendesso dn tal caracter aos paquetes, que real
os pontos de longitude de Tabatmga neste no .. e do Apop0rls mento nlio pass~o de navia! mercantes; que o navio mer
no lapurá: por ora basta que csô~s en~enbetros vão dC&lg- c:lIlte é uma entidade ptlr~mente civil, n110 representa seni'io 
nar a POSI,çãO correspondente no ,1'10, Ilfa, ou.Putuma.yo, intercsses privauos, quando pelo contrario, o de guerra é 

.Detcmnnado! esses !JlaI'cos lndlspemiavcls pelo que res UDl<l entidade publica,reprcõellta o estado, e, por isso, tem a 
petta á navegação, o mais póde espera,r para _tempo oppor- lIamula qUi indica o seu caracter; que por isso mcsmo o 
tuno, E mesmo 110 futuro nilo reótaratJ senuo questões de navio de guerra nll.o pó de fazer o cOffil\lercio, transportar 
VCl'lficllcão, , , , mercadorias, ganbar frctes, e por eonsequencia sujllita:r-se 

Nilo (aliarei dos. n~ss~s I\lUltes co~ o Equador, nem com ás jul'isdicções e responsabilidades civis; que isto sería 
~ Nova G~ana?ll;, direi somente, quo.Julgo tambem de mUlta contradictorio com os seus privilegio~f e com a honra de 
lmportancla designa-los ant~s de abrir o Am~zonas, Até onde representar o estado; que a condiçãO, portanto, de seus pri
am!1rgem esquerda dO"JapUlraserá: reconheCIda ,como nossa, vilegios é Just~mente a de nada ter que deslindar 'COOI os 
a VIS la: de nossas posses'l Cumpre provar; e eVitar questoes inter'esse; privadQs; que o navio do estado não estipula, 
postenor~, . . . 1h~0 obm SClllio em nome do seu governo, e por isso llle6m~ 

Ora, peneando eu assim, permittirá o nobre ministro que não conhcce transacções commerciaes, que pelo contrario lhe 
fa~~ um& queim de S: Ex, a S, E.x, mesmo, Quer-se alirir são pro~ibidas ; q~, destinado a proteger o.commercio, i!: 
0.1'10 Amatonas, convem com ell'C1to que se abra, estou de essa IllIU! uma razão para que nãQ se envolva em ojlera-
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cijoo cunuuel'Giaei' ; que o.lõ.!ado lJilo .é, nem deve Lo..rll:).<-l di~~~.: (tenda) "COllói8f:ut&' 'I~e, POI' meio. de uma po1WCIl 
~e Gommercianl~. nefll. sujeitar-si às I~ d~ commel'ci~; vi~lclllU e Goni lJ1J1'5evcl',lHlçü exoolllad~, sejão glll'aIllitlos 
'Iue por ess!, dl[erença é. que & direito das gentas dl~- . I'CltOS e o~ ml~I'o>sses !lglllI~OS dos Il!eus concldarliios 
l.ingue e traIa. dl\'crsamente o Illlvio. de gllel'l'a.e o. .I\ItVIO liado$ no IntcHor 1111 I'cpllbhca, Tal c SI', preslfl 
mercanie; qlle .embo.rll o 81'. I'r<ll!idrllle do con,eHlO dite~sc, j(,C[O especial da minha missão., e o. vivo. desojo. ,lo. 
'Iue essá fiOt,idiule uria o.bjedo de 'Il.~flOr:ilte(',eB, era [ora de Sua MIIgseta.de. " 
tle duvida (Iue nãQ o.Miria o. as.entimento, vi~ta5 a! ditn- Na e@ntil!ul!~ão do. seu discUI'50 acrescentou as 
cÍlldades, que súrgirilio; que na verdade seria impos,i- e~prcs~~Iie8:. [)ar-lIIq-hei P0l' reliz se, grallgcando a 
vel evitar as collisõ66 com as allalldega5, as dcpeodcn- leucill de Y. Ex .. puder tornar bem p,ltClltC toda a no]III·.,;'111):1 
eias com as autoridades, ou tribunaes de commercio, do~ sentimento.! do imlJerauOL " 
e juri!dicç6es consu);II'cS; q'!Q ~éria q~asi. impo~.!vel Direi (JI'imeiratnCllle ,!ue sinto que S, Ex.IHio 
empedir no.s casos legaes a al'pl'ebenliào das mercadona~, t:use lIesse Ilenodo duas palavras, dlzendo
ali muttas, e o proprio sequestro Jos navios; que de outro vez bem IJRtcnte, ctc.; porque a grandeza 
lado co.mo le sujeitaria um navio. do estado IÍ. accão e julgll- do imperador do Brasil pam com o '''IlUII!l-'''I'I'.IlLn.l 

mento de tribunaes estrangeiro.s? que ao navIO· dQ estade 8i,10. bom P.atolltl'l(lda muitad vezes (apofarlos) ; aq~elle 
faz-se a guerra, mas não o processo, eti, " te\l~ merecido e cu!'ta~o gra'Vb$ sac:',ficlO~ ao llrasll. 

Estas verdades silo evidentes, inconreswY6Í$ ; o;; t)l.e!! na- . hço esta observa.p~, lIão COI~ IIlteuç11o. ~e [,~t~r uma 
vius ampuibios só ~ervlrá1l para causar cooDicto.s, yiolar a .ura ao lllu&\re mlllld\IO do BraSil, Slm para lei a 
jurisdiecão territorilll..pfejlldícllr os credo.reil legitimoi : SCI'ão. A resposta ao 1" topico é a ~eguínte (Ie,ulo): • Núo 
,Ilercantel para aurel'ir'lucrus, e de guerra sempre q~e coo- ver nem difficuldado Ilem perigo para os direito.s o 
vidi' isemptar-Je dll. acção das autoridadell. legitimos dos cidadãos do.S do", paizes, nem callS.IS 

O principio. embo.ra repellido já. foi ioyo.cado por elJSe I"~- ou remotas c'lílazes de pertudJar as relações dc 
quele, e Ilara que fim? O IlO.(Juete Illorona wlllbem o qUlz dluhdade eutl'c IImuo. 0.8 povos e governos, se .. 
inyocar no. Parà para (lellautorar nO!I~1 leis fiscae~; Entendo., rilu de um" política yasada llaqueHes jll'Íncipios, se essa 
pois, que tal assumpto não é objecto. !kl uiscussao; e sim litica é com lealdllde e perseverança execuL'lda. " 
de uma re--sposta sem dúvida deli1:<lda eolUo o nobre mínistr~ lIIedít!!fldo sobre es!" pllrte da resposta sem duvida u~'I~;~).h, 
costuma dar, mas pu.itiva e l,eremptol'ÍlI. rellecLiudo sobre as causas que IUotivárão essa missão e: 

Tocarei de pa.s~8gem, e para um lim especial. nos no~~as ordinaria, sel1 objecte, seu fim, nJo. sei se diga que 
GortvencõC/l consulares. Na eamara dos ooputados,ell/lK (Ora0 parece nolavel e por demais tl'ao6pai·cnle. 
objec\o· de viyas censuras, Jií o.utr'o.ra manifest~i minha opi- Elll seguida o governo oriental diz que espéra 
nião a respeito, não posso acompanhar todas IllIsas ecnsurtls, feclidito c illu,tl'açào dO efl"iado extrao.rdillal'io de 
iÍnl algumas 8Ómonte. Estas tiverã8 olÍgem, na convengão. "'estado.o Imperador do. llrasil saber.í lornar patellte a IIUI)!O' .. _ •. i 

franceza qu.e estabeleceu o typo. de tratamento para .. 8 o.u- ~os sentllnentO$ que ullllnão a seu augu~ta so.berano. 
Irai naçIirs, que o[erecessem a nH!sma recipro9idade, . 1'01' causa desse fJel'Íuu~ CUI ~ue ha pouco disse que 

O art. 70° dessa convenção, quanto a nossos mteresses, CUI a f"lta das paIUVrRS-'-!11aU -uma 1J6Z. 
nluHo. lIIal concebido., e rédigido: encerra bypotlleses multo. Emfilll o goverQo oriental tennina sua re8poSta 
diferentes entre si, qlie 1101' Isso mesmo devillo ser governlt'- que« cOIIsequente com suas declnracões e com seus 
dali por pI'incipios distincto.s, e que,entl'otanto, forão sujeit.'ls ba de dar Ic"temuuuo. elc. " • 
à. mesma arrecaducão, forio. agglomer.ailus, e para uugmentar Não rol'oi senilo 8 seguinte omervação: que quando 
11. inconveniencill,oilH:luiu-se ahi ainda, 11 indevidamente, 11 negocies eutr'e dou~ e$tauos .8 acha.0 em circumstullcias 
palavra incapazes! Quando ac compár:t alte artigo com o linilro~as, uilo é por delllaí~, e !la mesmo exemplos de 
decreto de 1851 rererendado pelo n~re viíH!onde do Uruguay, seguir uUllllinistro extrao.rdinario, depois de entregar 
~ente-se pw:ur de que elle fosse olvídado pelo nOilio nego.- nuta de seu discur~o de apreselltnÇão, a minuta lia 
eiador t que será. dada áquello, Estou que se tivesse sido 

Entretanto, agora, o qu~ se ba de fazer? ClIlllprir o quo se 
convencionou, ml! evitar que, além da incollveniencia dM 
estipulacõe,s, yenhão interpretacõcs mell"~ logicu de e~tello 
.ler uiodll mais essa ínconuni61icia. COllsta-me que URla nota 
conju\1cLa das le~lIcões, cl!jos governos tém CO\1vencóes com 
o nrasil, fól'a tl~'ígidll á repartição dos cstrnngeiros, sus· 
tcntando varia.s interpretações; mas CtntO dizell 'Iue o!la 
fôl'1l conliada. pelo nobre ministro á inldligcocia po.Sb!tnte do 
nobre visconde del'UI·uguay. eu nada tenbo !t observar; pui, 
que estou certl) de que,analygaudo a letra e o espiritu da COII
vcnç30. alie com seus dilSnos eolleg~5, não ha de fazel' im
po,sivei., mas ba de deicrlminur todas as que forem inadmis
siveis, 

Sobro este assumpto limitar-me-bci, portanto, sômllnte a 
Iledir ao noure ministro que, sCl!)pre que poder e"itar a re
cepÇão de Ilotas conjunctas, S. Ex, evite. AJgumas vezes 
ellas podem ter como que um matiz, umil apparencia de inti
macão. Além disso, isoladamente cada uma uas Icga.ciles dá a 
intelli(:encia que entendo 11 mais conveniente, o {lu·e· vale es
clareCimentos. Uma. nota conjuncta pelo contrario é Iilha de 
combinaÇão das legações entre si; e, portanto,se reCorça, e se 
apresenta como um lIi'gumenlo, dltrdlllOS assim, mais intenso. 
E' melbor selllpre que for possivel aceitar as discussões em 
detalhe. 

Nossa importantíssima .negociação eo..m o. Urug~ay está pcn
denle; devo e seI respeItar os negQClOs exterlOl'es que 'se 
achão em tal estado. Nada, porém, obsta a que me reli!"!\.. a 
documentos llUuhco.s, ao discurso do i1lustl'c ministro rio III'a 
sil, e á resposta do. governo o.l'Íenta!; pedirei, Ilortant-o, a at
tencão d? nobre mil)lstro. para os segullltes topico.s : 

Ú nuntstl'o do. BraSIl em .eu dIscurso de a,1,resentaç~o. 

á nossa lUt:!Sào. obter Isso, a contestacão soria 
davel. • 

O que, porém, importa muito é que as Colbas 
com as notkins que <lão, a soreoi exactas, col 
rdaçócs em circumslimcias omillosu5. 

Ha poucos dia~ disser;io que um llrll.~i1eil·o, 
Est;ldo Orientnl, cujo nOlUe reCerirão, foi amal'l'ado., 
de câsa, e que sua mulber e filllus forno violallas. 

1l0llt81ll o Mercantü <liz que Ullla folha de Jaguarão 
que o razoldeiro brasileiro lIIal'collino. dos Santos, 
lher, uma flIua e Ullla preta Corilo barbaramente """'."",,, 

Eu não desejo a :;uefl'a com o Estudo Oriental, mas 
desejo, seja como for, é '1uo, sc taes noticias são 
Mse~ assa~siaos, o~ses malvados sejilo IlnDr€,tel'IV'ilmelllle 
nidos; e que esse cstado. de cousas, certamente 
cesse logo o logo. 

Essas victimas têm no llio·Gramle do Sul parentes, 
gos, compatriotas, que são. assim provocados, e (lue pones . 
tura. não poderão ser contidos em seu desespero.. 
/ Pal'cce que u,ua nova especie de selvagens, 

gninario.s, quer degradai' o nome e reputação do povo 
Se o go.verno o.riental não tem acclIo, so seus 

soldados em vez de fazer a policia e dar seguranca as 
dos habitantes do territorio, são 05 maiores assassinos, sQ 
não approva essas atrocidades, que se entenda com o Brasil, 
pois que este tem força para fazer essa pnlicia, e para pro·. 
tegel' os brasileiros, 

I!:u desejavil que a Ga:ela O/fidal não deixasse passar 
. essas notiçia.; sem transcreve-Ias,. e sem que, depois de exa· 
milllldas pelo goverpo, dissosse se sã~ ou não exactas. mias 
UÜII poderu dental' de Írritar os animos não só na 
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_, d como em todo o llrasil... (apoiarlo) em bulos das ordenações citadas, e em nenhum desses casos Sõ 
do Rio-Gra~o:incias caus1\l'iÍÕ horror o indignação, \l os toca no fundo da causa. 
todas as PI âõ para. o ~overno a ver como protege os Na malfadada questfio Reeves o supremo tribunal oceu-
olhos se yo ver ' " pau-se positivamente da apreciacão da prova, do marita, e 
seuS subdlto~ te ritorio oriental está de fato sob o mando fundo da causa i e para que?' para ver a relacãO revisora 
.. Se partiFlo rse esses soldados do governo da capital dizer-lhe que elle é que errava. apreciando mal: São factos 
do gener~ _. or::'ahi senão em correrias para assassinar os que causarÍlõ estranheza nos paizes estrangeiros, que não 
não ~r~nsltao !tãO aceitemos as palavras da falia do throno- poderão compl'clIender que tribunal supremo seja este, lIem 
braslle!r~sil :"na devida accejlção, e entendamo-nos.co.11l esse que instituicôes tão desconc('rtadas tenha o Brasil. E' preciso 
grurra C~ll fim de araRtir as vidas desses braSIleIros, ; por um artigo da reforma prosel'ever esse ahuso, 
general para o 'ental ~amal'ia contra este expediente? diria Partindo dabi, temos de mais a necessidade de reformar 

O gdvern~ or\orio Ille obedece? Pois então ([ue seja con· quando antes um defeito da lei organica do supremo tribu
que to o o errl observar as primeiras e essenciaes condi- nal, que cOJliámos da Franca, antes que esse erro [osse cor
sequednte, que açano civilisado c respeitador da moral e da rigido pela lei de 1837 •••• 
c1!es- e um gover , 
• I' , O SIl. NAlluGG:-Apoiado, re Iglão. ,. II . 

:É 'Om's8'a qual ror o expediente, e P11;fn e e inVOCO a sa- O SR. PmID!TA BmlNo: - A Franca por essa lei de 1837 
~m. il ~ avemo: o que to(los deseJam~s, o quo. deseJa comprehcndeu perfeitamente que, sendo o suprcmo tribunal 

be~ona B o il
g tiUG seus cidadãOS nãO geJao assasslllados. o conservador da unidade e unifGrmidade da intelligencia da 

~!lla~la~a.:r p:r ISSO não ha partido (apoiarlos) i todos somos lei, sendo um tl'ibunal mais politico du que judiciario, uma 
fui:I '.6 '(A oiaâos) , Eu eslou .cert.o qu~ este e o !1.es~Jo do especie de delegação do poder legislativo para determinar a 
". '~.,., , P não basta o de.ejo e preCISO a reah,uc,tO". verdadeira intellieencia de lei na ordem ]'udlciaria, para ali governo, mas h' t' dada' v 

, '.3;,.Çr.'6i,o. SI', p~e6idente que a ora os a· fazer que alia seja a mesma, e igual para tOdDS, como tanto 
.:,!:li(j"Sn:PREsIDENTE.-Falta pouco, . convêm á seguranca dos direitos do cidadãO, não era admis-

. I sivel que a relaciÍo revisDra se erigisse a esse l'espeíto em 
'~ÚiSn:'PIJiEN1'A DUllNo.:-Deixarei de toc~ em a gu.ns o,u- entidade superiOl: ao tribunal supremo. Nem t[o pouco que 
troS1l.ssuínptos e findare! chamandD a attcn.çdo do nobe ple- em vez de haver ullla ~Ô intl'epretação doutrinai, uma unifor-
sidentedo conselho sõmente para um espe~Ialmellta 'd I d' Ir . l. I ' 
'_,.,Na. eamara dos deputa,dos trat.a-•. e. da Impol'tante.ref.~l'lua mI ai e e IIlte l~enCta uouvcsse pc o conlrano tantas, quan-

d - fi tas fossem as opIniões dessas relações, 
iruIlcillria :eu vi o proJecto prumtl vo e. a emeu a, IhlO 17. Estas verdades não (lrecisão de ulterior demonstracão, 
ainda'o-estudõ-preciso para poder apreCIar o to(lo e as dls- ellas farão adoptadas por todos. • 
poslçOes,especiaes dessa refoEma i mas uma cousa chamou- A lei pOl'tugueza de 19 de dezemhro de 18~3, arts. 10 o 
m~,;partIcularmente a atten~ao, 50, traduziu-as com muita perfeigão, basta imita-Ia . 

. Creio que nito seria justificav~l que passasse uma refol'lua E', pois, preciso que na reforma judiciaria não se olvide 
judiciaria, deixando-se em olVIdo .um grand~ a~uso que a essa necessidade capital, não seria proceder illustrado dei
pratica introduziu no supremo tnbunal de just!ça, e uma Xlll' de corrigir e aperfeiçoar a ordem judiciaria em sua 
lmllerCeicão em que labora o nosso systema de revIstas. . cupola . 
. Contrâ a letra e espirito da lei expressa, contra os prm· SI', presidente, tenho sido assás extenso, paro aqui. 

. cipios, .C<Íntra todas as idéas de razão e de il~uslra9J.o, c?n!ra Tendo dado a hora ficou adiada a discussão. 
a pratica de todas as nações, que tem I~uallnstlluIÇ,!O, 
admittiu~se no suprômo tribunaLo abuso de Julgar do mel'lto O Sn, PRESIDENTE deu para ordem do dia seguinte até ao 
do litigio', quando o supremo tribunal de justiça por pretexto Illeio-dia: 
1I1fl'Wn deve julgar do [undo da causa. 3' discussão da pl'oposiçãO da camara dos 81'S, deputados, 
:.',tf'SL.,NABuci'l:-Apoiado. approvando a pensão annual de 5M~ concedida a D, Luiza 
~ . ~Iaria Tauner; 
,<O' Sn. 'PIIlENTA DUENO: - Estimo muilo o apoiado do nobre 1" discussão do parecer da commissão de fazenda, decla-
senailor,' . ' . _ rando ter direito á percepcão do meio SDldo de seu marido 
,.Com eft'eito,o supremo tribunal de justica não é,11elll póde D. Carlota Jayme llrown, 'yiuva do marechal de campo Gus

scr uma 3& instancla; a constituÍl:ão do llrasil com razão tavo Henrique llrown ; 
prohihe a existencia. de 3' instancili; eHa diz que para julgar Dita do parecer e projecto da commissão de marinha e 
em 2" e ultima instancia. haverá reli,Mes, gUCl'I'a, declarando ter direito ao moute-pio que percebia sua 

O supremo tribunal de justica (az abstl'accão dos fac tos, mãi D, Amalia Regis !luniz llarreto, filha legitima e unica 
cuja IIpreçiacão pertence só aos tl'ibunaes infei'iores, não tem do chefe de divisão João Francisco Regis. 
por fim fenitõ fiscalisal' e manter pura a tllese, o )ll'cceito (la Do meiD·dia em diante: 
lei, ver se o juiz que a applicou compl'ehendeu·a exaclamente COlltinuacão da 2' discussão do projacto de resposta á 
ou I!-ttribuil1-lhe um pensamento diverso, uma no!'ma disco!'- falia do tbl:ono, 
dante ou opposta. E' o juiz dos juizes, o conservador das fól'
!ll~ P!oteetoras dos dire.itos e da .ordem das competencias e 
]urlsdiCClies. Em materla de revIsta não eonhece senão da 
n~Ilidad'e do processo ou da nulfidade da sentenca, porque o 
jl1lz'violasse a. [ormuIa legal ou praticasse úma mjustictl 
cOntra. a lei, imputando-lhe uma vGntade o~posta á SU<l., • 
. O facto, _o (undo da causa, é :ousa inteIramente estranha 

n esse alto tribunal, elle não tem que ver com isso, aceita-o 
como (oi ~preciado pelo)uizo de quem se recorreu: os inte· 
resses prIvados, a. patxões, os empenhos particulares não 
entrão no seu recinto, 
: Paiz n6nhum ~reou ainda, np,ffi creará uma terceira instnn· 

C(!l t entretanto Julgar dofacto, e do direito como o supremo 
tribu~a1 tem feito, é ser terceira instancia, ' 
. A I!rança, Portugal} e ,t~dos os paizes que tem igual insti

tUIçãO, s!lguem os pr!nc!!uos que tenho exposto; nossas leis 
que· aql1l tenho, e prmclpalmente o art, 8° da de 20 de de
%6ll!bro de 18301 que se relere á de 3 de novembro de 1768 
IlSi!IIII. o determmão clara e positivamente, apontando como 
umcos casos de revista os que estilo enumeradQ$ nos pream-

mI ~ DE JlíNHO DE 1861, 

PRESlDENCLI. DO SR. VISCONllE DE AIlAETÉ, 

SUml,I.Rlo.- Expcdicnte,- Orrlem do dia, l' p:u'le.- Pen
são a D, LUlza l'anncl'.- ~Icio soldo á filha do fallccldo 
marechal de cIJmpo G. H, Ilrown. l'arecer da commissão 
de [azenda,- Jllontepio a D, Amalia Regis Muniz Barreto, 
filha do finado chefe de devisiio João Francisco Regis, Pa
recer da commissão de marinha e guerra, Discursos dos 
Srs. Ferraz, blll'ÜO de Bluritiba e visconde de ltaborahy.-
2' parte da ordem do dia.- Resposta a falia do tbrono. 
Discursos dos 81'S, Zacharias de Gões, Nabuco, Dias 
Vieira e Paranhos, 
As 11 hor~s da manhil., achando-se "presentes os 81'S, vis

conde de Abaetê1 Ma[ra, Teixeira de Souza, Almeida e AI-
3 
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huquerque, JIIendes dos Santos. vi~conde de Sapucahy, mar
quez de Itanhaem, barão de Muritiba. Ferreira Penna, Car
neiro de Campos, Paula Almeida, Jobim, D. 1Ilanoel, vis
conde de Suassunna, visconde de Itaboraby, Souza Ramos, 
l'imenta Dueno, marquez de Caxias, lIlarquez de Abrantes, 
marquez de Olinda, visconde de Jequitinhonha, Dantas, Dias 
de Carvalho, visconde de Uruguay, Ferraz, barão de S. Lou
renco, Cunha Vasconcellos, Siqueira e Dlello, visconde da 
.Doâ "ista, Fonseca, bar ao de Antonina, e Silveira da lIIotta, 
o Sr. presidente abriu a sessão. 

Comparecerão logo depois os Srs. Candido Borges. Zaca
rias, Rodri[ues Silva. Candido Baptista, Ottoni, POlllpêo, 
Paranhos, vias Vieira, Nabuco e barão de Pil"ajJama. 

Faltál'ão com causa participada os Srs. barão de Cotei(ipe, 
barão de lIIaroim, barão de Quarailll, EuzeblO, Souza Quei
roz, Paula Pessoa, Vieira da Silva, Smimbú, Fernandes 
Torres, Souza e lilello e visconde de Maranguape ; e sem 
p1lr!i~i~a~ão os Srs. S9uza Franco e Araujo Riheiro. 

FOI lida e appl'ovada a acta da sessão antecedente. 
O Sn. 1° SECRETAlUO deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 

Um oIDcio do ministerio do imperio, de 2 do conellte, 
acompanhando o autographo da resolu~.ITo da assembléa 
geral legisla I Í\ D que approva as pensões de GOO;§) concedi
uas por decrt I {de 8 de julho de i8C3 aos vigarios coUados 
J acintbo José de Almeida e José de Souza Lima; lia qual 
resolucão Sua I\lagestade o Imperador consente. 

A al:chivar, \ ~mmunicando-se a outra camara. 
.ltequerimentú de Paulino José Soares Pereira, pedindo ser 

nomeado correio desta augusta camara_ 
A' mesa. 

ORDE~I DO DIA-1" PARTE. 
PENSÃO. 

Entrou em 3' discussão e foi, sem debate approvada, para 
subir Ít sancção imperial, a proposição da camara dos depu
tados que approva a pensão de 504~ concedida li D. LuÍZa 
1I1aria T annel', mãi do fallecido 20 cirurgião da armada 
DI'. Thomaz Henrique Tanner. 

([<1): « O governo é autorisado a conceder a D. 
Regis Muniz Barreto, fillJa legitima e unioa do 
de divisão JoITO Francisco Regis o monte-pio que 
sua vi uva, tambem fallecída., mUi da agraciada, 
esta sua pobreza. e baIJilitando-se, na fôrma do art. 
plano do monte-pio da armada, que fica dispensado em 
Ção á mesma agraciada. » 

Por conseguencia é uma verdadeira pensão, e nóS não 
tamos autorIsados para faze-lu. Se esta senhora está 
circumstallcias, o govel'llo póde conceder-lhe uma 
como concede todos os dias a ,lessoas em iguaes 
staneias; mns não se arrogue o senado o direito 
beneficencia, de dar esmolas, de dar pensão por efieito 
breza. Vamos marchando de dia eln dia para aquillo 
que reprovamos nos outros, 

Sinto que estejão assii:nadas algumas pessoas co 
Sr. barão de Bluritiba, cujas luzes eu muito acato; 
S. Ex. ha de perdoar que lhe diga: aqui dormitou 
nüo temos faculdade alguma senUo para approvar as 
iniciadas pelo poder competente. Se queremos fazer 
cousa estabelecemos uma lei interpretando o 
umneira q ua aproveite, não .ó a este caso, mas a 
outros que para o futuro se forem dando; mas deste 
Rão. 

Estou destinado a fazer aqui um papel muito se 
mas todas as vezes que me parecer que ha quebra 
tUlcão, e das leis, parta donde vier, ainda das 
respeitaveis e eruditas do senado, bei de votar contra, 
pretendo fazer no caso de que se trata, 

o !!lI', bal'iio de Muritlba:-S,10 faeeis de 
os escrupulos do Dl6U nobre collega pela provincia 
que acalía de fa11m·. 

Com elfeito, não se póde considerar como pensão 
pensa da lei que a commissão tcm iniciado no proíee 
i1iscussão. O nobre senador iHustrado, como é, sabe 
tamente que o monte-pio é devido em conseq 
tribuicão com que os militares concorrem durante a 
para que suas viuvas, filbos menores, filhas 
vi uvas sejão favorecidos com uma tenue quota, 
livra-los da pobreza em que em gera! ficão. Sendo 

MEIO SOLDO. S. Ex. vê que a commissão teve bastantQ razão 
~ Se&uio-se em la discussão O projectG da commissão de no caso de que se trata, que não se dá simples re.flu.,enl"'" 
fazenaa declarando ter direito D. Cadota Jane llrown ao de servicos, mas o pagamento de uma diVida que o 
meio soldo de seu marido o marecbal de call1jlo Gustavo contrahiü, admiltindo a formacão do monte-pio com 
Henrique Drown; com o parecer da commissão de fazenda pitaes que são applícados pelós respectivos . 
(já publicado). Assim a commissao podia dat'-lhe um sentidó 

Passou sem debate o projecto para 2' discussão de á vista das circuDlstancias allegadas, sem invadir ..... :h •• : •. r., 

MONTE-PIO. que tem o poder executivo de conceder pensões. 
Sabem todos, e a commissão referiu, que o plano do 

Entrou finalmente em 1a discussão o projeclo da commis- pio não pcrmitte que as filhas casadas possUo ter a 
são de mariuba e guerra, autorisundo o governo a couceder vivencia do monte-pio de sua mãi; attendendo-se porém 
ti D. Amalia Regis 1I1uniz Daneto, filha legítima e unica do motivo por que esta disposí~ãO foi adoptada no plano, vê 
cheie de divi.ão Joao Francisco llegis o monte-pio que per- ser porque os respectivos fundadores entendião (lue 
cebia sua mài; com o respectivo parecer da Dlesma com- filhas ficavão prote&idas por seus maridos. Ora desde 
missão. prove que a vlUva ae que se trata, bem longe de ter 

o Sr_ Fel'l'az.-Sr. presidente, eu não desejo fazer oppo- teccão do marido, pelo contrario ficou em extrema 
sicão a tudo quanto é beneficencia, mas quero que se a faca sendo aliás filha umca do contribuinte, creio que não 
pelos termos prescriptos pela nossa constituir.ãO, sem qúe negar ser de eqnídade que ella possa perceber alguma 
alteremos todos os estilos e infrinjamos as leis: daquillo que foi o produclo do trabalho de seu pai. 

Trata-se de dar UUla Ínterpretacão ao monte-pio de mari- razão que levou a commissão a fazer ao dispensa da 
nha? O projecto do decreto diz o contral'io, manda dar uma monte-pio. 
pensão, ilispensando-se o mesmo monte-pio. Dar pensãO nos Nem podIa a interpretacão que tratou o nobre 
compete, compete ao poder legislativo? V. Ex. mande-me meu ilIustre coHega pela" província da Bahia. ser 
os papeis <i.ue eu mostrarei ao senado que esta pratica nãO latitude que 5, Ex. inaicou, I!elos inconvenientes que 
é constituclOnal, que nós 1I0S apartamos inteiramente dos segulão. Não pareceu conveniente decretar que o 
Jll'incipios, nos queremos arrogar o direito de fazer bonefi- fosse repartido pelas filbas que enviuvassem depois d 
ceneias, dar pensões. (Lê). da viuva do contribuinte, porque podendo baver 

« A cOlnmissão de marinha e gucn'a entende que com berdeiro ficava o monte-pIO suspenso quasi 
e[eito as palavras do artigo citado lI;:to favoreceU1 a pre- até que se verificasse a viuvez. Emquanto isto I 
tenção da supplicante, etc. )) logar 11 pensãO caberia aos menores e filbas solteiras' 

Se esta é a intençao, devemos proceder por via de ioter- pOIS seria preciso que estes entrassem em novo 
Jlretacão: poderemos nós proceder ]lor vIa de intcrpretacão, compor a porc<lo que viesse a caber a irmã ou 
quando o. plano do monte-pio é uma cousa particular feita enviuvassem lepois .da morte da. mãi. pensionista. 
}lelos ofllClaes e approvado pelo governo? que uma tal dlSposlcão encerrana dllficuldades, e 

Mas como conclue a commissão? Veja o senado bem. I iria ferir direitos adqüiridos. 
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, 'nobre senador quo quando. falleceu. a mili rcito de rever, de tocar no monte-pio dos militares, que ti 
Note mhls, o que pede a dispensa da lei, o marIdo se apresentado por eHes e approvado simplesmente pelo go

des~ d5~n ola'orto ponlue se achava alI'ectado de uma verno? Tem-no Ceito o poder legislativo pOI' via de mterpre-
podia lzer m,. lncão? Não absolutamente. 
molestia. de que não podia. curai -se. '0 exemplo apresentado pelo nobre senador é improcedente. 
, , O SII. FERRAZ: _Peço a palavra.. . . . lOque fez o corpo legislativo? Havendo uma lei fiscal que 

- DEDIUI\lTmA:- ... estavamtelramentepel'dl~o; ordenava que n<1~ se pudesse accumular pensões, e por 
. <? SIl·tBAlIA.°hora já quasi na miseria, era talvez soccornda consctluencUJ. o lllelO soldo com uma. outra pensão, dispensou 

"ma es a s~~ que ainda. uão era fallecida, i5 dias depo}s a parte que lhe li relativa,isto é, dispensou a lei que prohibia 
'por SU~t itsta CallMe o marido que, ji, antes 11ão pudla' que a pen,üo se pudesse reunir á concessão do meio 
da. mâ l se int~resses de sua Camilia. ~orque razão ~e~t~ caso soldo. 
cUlildr . ~e"ar o soccorro (Iue :: m[1 lhe ~ransmlttma por O SR. 'I1SCOl'lDE DÁ Ilo~. VISTA :-E' verdade. 
ba. f clI P to se porventura ttvcsse momdo poucos dias 
seu a CClmen O SR, FERRAZ: Senhores, isto IÍ logico: se nós por mo": 
4Il

E
te\? ií . na bondade do seu coracão o nobre senadro ti.v0 de equidade, ,P0I: I.U0tivo de ~omisera.ção queremos des-

b ,~en o~e que ha summa. equida(fe na resolução que Ylar-nos destes pl'lnClplOS, não sei onde vamos parar. 
a. . d li? e:tas circumstancias especiae~. Não podlam~s Vamos agora á parte do meu discurso em que o nobre se-

IItte~/ ,'! tal respeito senão por melO desta resoluçuo nndor toco~ de .leve. Eu digo: se hu se!viços pl'est~dos pelo 
p;~vla e~g::~isSi1o iniciou sob pena de trazererr:-se P?I' uma pat desta mfelIz senhom, se estes Sel'VICOS são valtosos, se 
~. . ã ai inconvenientes que não sermo Cacllmente ella se acha redmida á penuria, qual o resultado? E' recol'
I~~~lid~s~er. h "t . I d I'~r á corôa, que benefica sempre se presta a taes pedidos. 
:"" -te . ainda o nobre senador, que a. mUlaS e:,emp?s c Quando il pensão li justa, sempre se concede; não ha exem-
'(d~ l;'·~íis· s einelbnntes·· sabe o senado que a lei p1'ohlbe a pio algum de uão concessão de pensões justas . 
. n~~uiaç:o 'da pens[~ militai' com outra pensa0 qualquer; O SR, Mnio DE MURITlllÁ: -Mas isto não é pensão, 
'entre· tonto .caha a camara dos deputados de decretar ... .... .. O Sa. FERRAZ: -O' meu Deus! ou nós havemos de pro-

",~'ê):S;-:~ Í!;nnAz :-Isto é uma disposição de lei. ceder, como eu disse, por via de interpretação, e não po-
fr;':():óSlÍ; lIAÍ1io DE MUIIITIDA: - ... que. uma viuva.accumulc demos porque ri uma cousa particular a instituição do monte 
cesses :dous vencimentos. Ora, que razao ha de dlspens~r a pio; ou clImo não fazemos mais do {Iue dur uma pensão, 

~i-llCite. caso ,que não seja applícavel nest~ o.ut~o que ~ d~ uma pensão indirecta, ponlue, se tirarmos o capote do Jla
í:nuíto ,menos onus para o thes~uro e qu~, direi alllda, nu? c recer, ficará a pensão; e para que havemos de proceder 
senitO: 0, pagamento de uma diVida que tl~ha Sido contrahlCla com subterfugios, com sopbismas desta natureza? Queiramos 
pelo estado, embora neste pagamento haja de certo alguma as cousas como a constituicão manda. E' que nós, senhores, 
generosidade'l . quando estamos em qualquer cOIlUl1issão entendemos que 
:'. Concluó portanto, pedindo ao nobre senador, que se dlg- somos tudo e podemos fazar tudo, ainda mesmo com queDra 
'no tambe~ de concorrer com o seu voto, para que a reso- d a constituição e das leis, já. se sabe, ] evados pelos motivos 
.ucão seja adaptada. S. Elo:. sabe perfeitamente, que eu uão muito plausiveis de benevolencia, porque o c~ração sempre 
"sou dos mais faceis para estas concessões, mas não p!lde se amollece quando vê o infortunado; mas por via. de regra. 

,.resistir Itevidencia que ~ra~sl~zia. e~ semelha~lte neg?clO e eu entendo que não ]lodemos proceder assim, 
'sobre a equidade qne asslst1a a supphcante. Sei, e esta ~os O parecer, na minha opinião, é illoglCo, )!orque estabeleco 
papeis que esta senhora. juntou á s!la . petiçãO, que. ell.a ~IYe um priucipio e conclue de outra maneira. l1uando a camara. 
:ile esmo lIas, entretanto qtle seu pm fOI um dos mms dlstm~- euteudesse que devia proceder assim, n[o devia autorisar o 
tos clflciaes da armada, servinuo cerca de 40 annos, ~OIS governo, porque o governo nunca é autorisado a proceder 
'li! eentrou para o serviço em 1811, e m~l'reu em mil OIto- em negocias do monte-pio; (!uando se trata do monte-pio, 
centos e cincoenta e tantos. Nesta lúnga sene de annos este quem decide se a pessoa tem direito ou não é o tribunal 
milH. lentregou-se ao estado, sempre com louvor, e nITo dei· competente. Logo, por via de interpretação, sé é preciso ill
'xou á sua unica filha, senão a Esperança do monte-pIO que tel'pretar co usas claras, não seria melhor, se o nohre sena· 

. 'CGUDe á sua viuva: havemos nós de cercear o gozo deste uor (lutande que o corpo legiôlativo está autorisado a inter· 
peq.\e.;o Ni:UrSO, agora que sua filha se acha nas circum- pretar o monte-pio, dizer-se flue terão direito ao monte-pio 

. stancias que na razão d,t lei parecia pI'CYC1'-SC, e que os todas as pessoas que estiverem nestas e naquellas circumstan
fundadores do monte-pio de certo nClo pretendêruo exclUi!'? cias, e não estabelecermos um precedente destes só para um 
Julguei 'que nllo, o, em consequenciu não hesitei em ConCOl'· individuo? Outra qual{fUer pessoa, pOI' exemplo, o neto deste 
dar com os meus uobres collegas da comlllissão, na proposta distincto omcial perde sua mui nmanhã; pode 501' que sua 

.da resolução quo está em discllssuo. m5Í esteja hoje, como seu pai estava, em apuros, e e11a tem 
'I) SI', PCl'paz' -Sr. presidente, ha um plano do monte- direito tambem ao monte-pio pelo principio do nobre senador. 

pio ou não ba? O nobre senador disse que existe esse plano, llIe hil de perdoar, pois, S. Ex. (lue repita: aqui dormitoll 
por consequencia o que cumpre IÍ applicar a sua letra, é Homero; ying(lrâo os principios de beneficencia sobre os 
executa. lo. Pel'gunto el1: o caso se acha na letra do monte- princípIOS juridicos, sobre os principios constituclOnaes. 
pío? Diz o nobre senador, em seu parecer, diz a commissão e l!U', ,·ase~n.ue de Uabol'ahy: _ Sr. presidente, 
que n~o; e qual a ra:W:o por que se ilesvia do plano? Porque, tOUlO parte neste debato em consideracão á mel1loria do o(fi
diz o nobre senador e a commissão, sendo intencão (los illstÍ- cial pai da su~plicante, servi com cUe na repartiçãO da ma
tuidoresdo mO!lte-pio não deixar na mióeria. ús Illhas das rinha por varias vezea; c na minhil opini<1o Coi um dos o(fi
pes?oas quo para ellil concorrêrão, estando esta senhora ciaes mxis distinctos, mais intelligentcs, e que melhores 
mUito pobre, deve-se-Ihe dar o mesmo monte-pio. Eu l€I'ci Ú servir.os tem prestado á nacão. Julgo me pois, obngado a. 
c1.l~ara, ainda uma vez, as expressões da nobre commissão, c dizer' duas palavl'Us ti respeito' da pretcnc[o de sua filha. 
dlm qualquer pessoa que não tenha ulna opiniãO humic/rt, Convenho com o nobre scuador pela provincia da fiahia 
'conformo as expressões de fiacon, se o nolire senador tem (lue o plano do montepio Coi proposto pelos o(fi.ciáes da ar
raz[o ou não. ~is·aqui (lendo): " Entenue que com clIeilo as muda c que nessa parte tem um caracter particular; mas 
pa.1avl'as do ~rtlgo clta{lo nilo favorecem a pl'ctenção da sup- tambem é verdade {Iue csse plano foi approvado em 1795 pelo 

'plteunte (aquI está a'c@ode!llnação), mas tamhem não deixa goveruo: 
de reconhecer que, send~ "a mtenção do plano não deixar sem 

,soccorro .as filhas dos mlhtares,que sobrevivem ás suas mãis, O SR. FERRAZ: - Sim, como (Iualquer outra instituiçãO. 
·é 'de !lquldade presta-lo á supplicante." Logo, tamhem a O SR. VISCONDE DE IrADORAIIY: - E, pois, tambem aeto 
'respe~to de qualquer outra pretendente, em iguaes circum. do governo, ou antes do poder legislatlvo. Os officiaes de 
stanctas deve se o dar marinha contrahirão assim ohriga~ões : o governo por sua 

-1 Mas, diga o nobre senador, o corpo legislativo tem o di- parte contrahiu-as tambem ; os ofliciaes obrigárão-se a con-
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correr mensalmento com um dia de soldo para os cofres do 
estado; o goverllo obrigou-se a pagar-lhe as pensões de que 
trata o plano de montepio. 

O SR. FERRAZ: - Conformo o plano, 
O SR. VISCONDE DE IUBonâllY : - Sem duvida, conforme 

o plano, mas essas pensões são suppridas pelo thesouro. 
Se se tratasse de um Cundo que pertencesse aos olllciaes de 
marinha e quiz6ssemos dar tt custa delle pensões que não es
tivessem muito do accordo com a letra das disposicões do 
monte-pio, l'azi1o teria o nobre senado!'; mas não s'e trata 
disto, As pensões SãO pagas pelo Lhesouro. E ainda que este 
pagasse alguma que não estivesse autorisada pelo plano do 
monte-pio, não licariã.o prejudicados os olllciaes de marinha. 

O Sn. FE!IRAZ : - Logo é uma pensão sem ser do monte-
pio. 

O SR. PIMENTA. BUENO :-E' mixta. 
O SR. 11ER Rl!.Z: -E' mixt .. ; apoiado. 
O SR. "ISCONDE Dl! IUJlOnAIlY :-0 poder legi,laLh'o póde, 

pois, sem olfender de nHllleira nenhuma os interesses dos 
olllciaes da arruada, autes favorecendo-os, pagar uma pensão 
de monte-pio ainda quando não esteja a beneficiada uas 
circumstaucias literaes da lei. 

O que propõe a commissão 'ó [rue a respeito da sUjlplicallte, 
se dispense a lei nu parte que determinu que as filhas dos 
ollleiae. de marinha, que se acbarem casadas ao tempo da 
morte de suas mães, não tenhão parte nas pensões que ellas 
pel·cebião. No caso de que se trala, a supplicante é filha 
uni eu; se não succader na pensiio de sua mãe, reverterá 
ella para a fazenda publica. A dispensa que a commissão 
propõe, nãO prejudica, portanto, os officiaes de marinha, 
t1.em os direitos que elles adquirirão em virtudo da appro
vacão do referido plano. 

flü'-se-ha que não cOlrvém dis~nsar na lei em casos par
ticulares. Eu tambem entendo que convida termos adoptado 
este principio; mas nãO o adolltamos; todos os [lias estamos 
dando exemplos do contrario, 

UM SR. sENâDoH.-Nem pôde deixar de ser. 
O Sn. YISCONOE DE lTADORÁ!lY,-Ainda ha pouco dispensa

mos na lei a Cavor da vinva do ten~nte-gelleral Lnzaro José 
Gonsalves para poder receber o meio soldo conjunetamente 
com lima pensão que lhe dera o governo. 

O SR. FEllnAZ.-Disto ha muitos e:s:emplos. 
O SR. VISCO~OE DE lTAROnAlly,-Ainda hontem vi publi

cada na GazeUa Official urna resolução, que )Jassou nesta e 
na outra camara, concedendo semelhante dispcnsa a outra 
viuva. Não seria, pois, de justiça fa'Vorecer a umas e negar 
a outras viuvM semelhante beneficio, para estabelecer daqui 
em diante a regra que não se deve disjJensar na lei em 
caso algum, 

Agora, se ha quem tenha realmente direito a este f:-.vol', 
isto é, á dispensa de que se trata, li certamente a filha do 
chefe de diVIsão Ilegis, como bem observou o nohre relator 
da commissão. Era casada quando morreu-lhe o marido. é 
verdade; mas da Tllorte da mãi á do marido medeáruo apenas 
75 dias; c na occasião em que perdeu a mãi já o marido se 
achava gravemente enfermo e sem esperanças de recobrar a 
saude, óe modo que, se pôde dizer com verdade <jue jn era 
viuva quando lhe falleceu a muL Se a pretendente tivesse 
ficado ao menos com alguns m"ios de honesta subsistencia, 
poder-se-!a r~putar mal cabido o benelicio que :;olicita do 
poder legIslatIVO; mas cste não é o caso: n1l0 s6 os docu
mentos o mostra0, mas eu sei particularmente, (jUO ella se 
acha reduzida a graofle ]lobl'ez(l, óem ]Jarentes, sem arrimo 
c com um lilho de tem" idade. E' filha unica de um dos olll~ 
cia~s da .armada brasileira que melhores serviços prestilrão 
ao Imperto. 

O SR. FERRAZ: - E' digna de uma pensão. 
O Sa. VISCONDE DE lTâDORAIIY:-Recol'l'o para confirmar 

esta proposi~ão, ao testemunho de todos os meus honrados 
collegas, ~ue forão ministros da marinha e que conhecérão o 
cbeCe de dIvisão Regis. Havemos de negar a esta desgra!)ada 

vi uva o Cavor, se favor é, que temos feito a muitas outras-em 
circumstancias talvez, muito menos attendiveis? Não o acre
dito. 

Desejo tambem, que sejamos severos executores da consti_ 
tuieito e das leis, mas o senado e a camara quatrienal tenl 
entimdido até aqui que sómenLe dispensas da lei são de sua 
com petencia. 

O SR, FERRâZ: - Pense a camara como quizer; bu penso 
como áovo. 

O Sr.. VISCONDE DE lTAllonAllY: - Se não se têm negado 
isto eTll casos em que a justiça não me parece tão provada 
como neste, dureza seria de nossa parte deixar de faze-lo 
a respei to da requerente. 

Pelas considera~ões quo acabo de expor, voto a favor da 
resolução. 

Encen'u!!a a i" discussão, passon o projccto para a 2'. 

2" PARTE DA ORDEnl DO DlA. 

pnOJECTO nE RESPOSTA! FALU DO TllBONO. 

Co~tinuou a 2" discussão do projecto de resposta ã C,ill" 
do throllo, que ficára adiada. 

@ Sr. ZacillU'ill!l (presidente do cOllselho): - Sr. 
pre.idente, o nobre senador que hontem fallou em ultimo 
Ioga r cstrauhou severamente ao gabinete o não ter-se aprcs' 
surado a responder ás observações apresentadas pelos ora
dores precentes no dehate do ]Jrojecto de resposta it falIa do 
throno, dando assim aso a flue se deplorasse no senado o es
candalo que já bouvera na outm camara de encerrar-se o 
voto de gl'acas sem que fallasse algum membro do gabinete. 
Devo, pois,' em atten~ão à exigencia do nobre senador por 
S. Paulo, expemler nUo só os motivos por que o governo na 
outra camara não usou da palavra no refendo debate, como 
por flue não se deu pressa em pedi-la aqui. 

Si'. presidente, o governo não tomou a palavra no debate 
do projocLo de resposta it falia do throno na camara tempo
raria, porque tondo reproduzido os discursos da opposícão as 
censuras, as recriminações, já respondidas e considêradas 
na discussilo do voto de graças de janeiro, elltendeu com 
seus amigos, desejosos de que se cpassasse a outras materias 
importantes, [[ue não lhe era preciso OCCUpUl' a attenção da
(IUella calHara. 

NãO deu-se o governo pressa em tomar a palavra no de
bute de resposta á faUa do throno no senado pelo que vou 
dizer. Y. Ex. sahe flue rompeu esta discussão o nobre sena
dor pelada Bahia o SI'. visconde, digo, bnrão de S.Loul'onço .. 

O Sn. Junio DE S. LOURENr.O :- p • .lavra de rei nüo volta 
atrás (Riso). " 

O 8n. PRESIDENTE no CONSELllO: - ... com um discurso, 
Sr. presidente, em [rue S, Ex, fallou de tudo e de todos, o 
mais de si do que tal vez de nin1(uem, parecendo mesmo nUo 
tratar o senado com a[lUona deferellCill., n que elle tem di
reito. 

O nobl'e senador fallou do paíz, chamando-o f Mo. 
FalIou da raça que o habita, dizendo-a sem iniciativa, 

amarella ou yermelha conforme o aceno do poder, es~uecen
do-se assim do testemunho da historia geral em favor da ra~a 
latina, e da historia patria em favor da nossa inicia tiva, 
porque é certo que o 13ruzil o !lue foi a principio o por muito 
tempo devcu-o á illdustria indl vidual e aos commettimcntos 
particulares. 

O nobre senador, Sr. presidente, disse qne a politica dos 
nossos ]lal'tidos é fantasia, é moda; que os milllstel'Íos são 
peças ,de. guar,danapos do mesmo padrão, apenas distinctos 
por hgcll'as mcas de separa cão , 

Disse que os presidentes ou {nZÍilo versos, o el'ilo os mo
lhores, ou conhecião o pessoal e as co usas da provincia como 
um magistrado que, posto no alto de uma torre, recebesse 
por cordas os autos que houvesse de julgar. 

Fdllando de si, o nobre senador disse que é a h'mU da ca
ridade a curar os feridos de anlbos os camlIOS, o porto neutro, 
a (jue se rcfugião navios comhatentes de um e outro lado; é 
o guarda noturno que indica a hora aos que aHa noite se di-
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. 5 seuS recreios, a sentinella que indic~ ao exercito mas do de uma só, porque tinlJa-se verificado a fusão dessas 
f1gem ::ndada a necessidade de cerrar suas. ~JCl.las, o gal!so duas oriniões, e a. liga lJavia desapparecido. 
em g: itolio a dar signal da presença de 1Illmlgo, o rugulo Da clrcumstanCIa ~e fallar o pnmeiro progl'amma de duas 
do al~nuncia a tempestade, o ex-pro-consul.... opiniões e o segundo de uma só, inCeriu o nobre senador que 
que ',., 't d a mente do governo no ,~undo caso era combater, exter-

O SR. B'R'O DE S. LOUREN~O: - N.tO, o.le.suscI a.o.. . . . t' . 
á •• _ mlOar a oplOliio con rana, ao passo que no primeiro não 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - ... vlctlma de lIl]ustos tinha essa intençlto. 
ciumes dos dominadores de Roma. Sr. pre~idente, um ga~inete ~ãO p.óde con.tar com seg'u-

O SR. B~Rl0 DE S. LOUREN~O : - Não. rança senao com seus amIgos, nao pode apoiar-se senão em 
O SR. Pr.E5IDENTE DO CONSELlIO : - E' Alexandre. . . uma opinião; é isto o que diz o programma. !\las o gabinete 

O SR. 
B1RÃO DE S. LOUREN~O: - Não. mio quer ser intolerante, não quer exterminar a o'Pinião con-

traria; longe disso. No programma, pois, era sua obrigação 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO: - . .. a. pr~curar um referir-se ás forças vivas do partido com que contava, sem 

Aristotcles para orienta-lo nos segredos da sClencl~. que daqui possa inferir-se a intenção de exterminar o partido 
O SR. BARÃO DE S. LOUREIif-O: - Alexandre melllno. adverso. 

E fi d' b nlas, disse o nollle senador: - A liga, essa combinação 
O SR. PRSlDENTE DO CONS!lr.!lO : - 'm. m, Isse-nos 0.n0 re passageira, destinad~ a combater e não a construir, continúa 

senador que era um resuscltado que velU d.ar um pass~1O por ainda; a prova disso está: 10, em reclamacões que tem ba-
este valle de la!l'rimas com o fim de. r~cl.tar estanclas de " 

U d d d ou vido no seio da camara; em '.lo Ioga r , em artigos anonymos 
Camiles I Portanto, o nobre sena OI' e allllgo e to os, que revelão uma tal ou qual di vergencia. 
adversario de todos. .. ScnlJores, a isto respondo qUI< um partido não quer dizer 

Comprehende, pois, o sena~o q.ue, dep~ls d~ discurso do unanimidade, porém maioria; a idéa de partido não exclue a 
!lobre senador, o governo nao t!nlJa obngaçao ~e f~llar, dissidentes. 
assim como ninguem !lesta casa Julgou-se na obngacao de Quanto aos artigos anonl'mos, Sr. presidente, que um no-
tomsaurcc~fe~a~~a'tribuna o nobre senador pelo Amazonas.,.e bre senador, em aparte, com lanla certeza attribuiu a pessoas 

d do lado do gOVcll'110 ; pennilta S. Ex. que lhe diga que não 
tambem o discurso do nobre se na OI' não me parfc311 eXIglJ' posso ter a mesma seguranca, não sei de que parle vem isso, 
uma resposta prompta, comquanto m~ merecesse ~ Cl a con- se de adversarios ou so de" desconlentes; o certo é, sell.lJo-

,---siirlifacão. O nobre senador trouxe. alllda a fluestao dos de- I 
eretos" de 30 de dezembro, matena tralada uma e mUltas reo, que não sei, nem procuro sa ler quem é, nem donde vem. 
vezes nesta e na outra camara, e trouxe-a sómente para ter Ü SR. SILVEIRA D_~ MOTU :-Nào sabe, não? 
o gosto de dizer que eu estava en~ contradicção, porque O SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO : - Nüo sei, nem quero 
outr'ora censurára ardentemente fite o pensamento de HpO- ilher. 
sentar magistmdos e agora executo decretos que os aposell- Desde que nesses artigos, Sr. presidente, tralando-se do 
tárào. accordo entre as cmnams e o governo, materia 1<10 sabia-

lUas, senhores, eu disse r_a outra camara, e aqui já tive mente tratada por escriptores de 1a ordem, sustentou-so que 
occasião de dizer mais de uma yez : não estou cm conlra- ao governo compete sim a deliberação, mas que os motivos 
dicão. Combati a aposentadoria de magislrados, mas não da deliberaçào perlencem ás camaras, ficou patente a profi
ap-osentei ainda magistrado ,~JgUJl1, tendo executado apenas ciencia dos escriptos: o que cabe fazer é cntrega-Ios á sua 
decretos que achei submettldos ao conbcclmeuto das ca- propria sorte. 
maras. Por occasião de referil' t:tes dívergencias, disse o nebre 

O SR. RODR.IGUES SILu:-Estava em seu poder rcYoga-los. senador que sentia os dissabores por que devo ter passado. 
O SR. PRESIDllNTE DO CONSELllo:-Nesle caso, procedo como Eu agrade co ext cmClmcnte a bondade do nobre senador; mas 

quando executo uma lei a que hom'esse feilo 0llposição nesta devo dizer "que quem goyerna tem sempre dissabores; o dis-
ou na outra camara. sabor, o amargo é inherante á governaçào. Estou persua

dido de que o IJl'oprio 1l0bl'e senador, que tantas provincias 
tem governado, ha passauo por dissabores. 

O SR. FllRIIEln.I. PllNNA : - Sem duvida. 

O Sn. SILVEIRA DA ]IoTn; - A lei não póde revogar. 
O Sn. PRESIDENTE DO COI:SELlIO;- Um decreto pendente de 

a]lprovação do corpo legislativo, cntendo que o ministro não 
deve revogar. .. O SR. PRESIDENTE DO CONsELno : - Estou persuadido de 

O SR. RODRIGUES SILVA;- Amanhã pode reYogrrr se que um homem ue indole tão eminentcmeute pacifica, como 
quize!'. S. Ex., quando se viu a braços com a revoluçãO de Pernam-

O SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO ;_ Em todo o caso, é uma buco, passou por clissabores crueis; mas nem por isso foi 
questão que nào tem actualidade, que já foi tratacl;! no outro um deôacerto ter sitio S. Ex. escúlbillo para governar aquel
voto de graças, em Ullla e outra camara, largamente. la provincia. O dissabor urro é portanto, prova de erro, 

acompanlJa tambem muitoS vezes o acerto: póde !Javer dis
O SR. FERREIRA PENNA. :- Nem eu cbamei isto a questão. sabor, desgoslo, e todavilt ser acertada a deliberação quo se 
O SR, CANDIDO BORGES: - Mas todos os dias ton:a um toma. O maior dissahor por que passei em minha vida po-

caracter mais grave, lilica, e por que espero não passar mais, foi quando em 1853, 
O 'SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ;_ O nobre senador trouxe rasgado _o seio do partido conservador pela mão fratric!da do 

á. discussão a diITer~nça que nolou entre o progamma do ga- ~ue enlao se cha.I~Java partIdo p~T.lam:lltat, t~v~,.o mllllste
bl~ete. de 'H de mato e o ele Hi de janeiro, dizendo que no llO, de que eu fdzla._palte, ~e OU.~I, 1!<l0 de a~\el ,ar lOS, mas 
jll'l.rr~~n·o. o g~verno, como que se apoiava em mais de uma 1J~[~ens que acabav:tO de SCI an:!,b~S do S?':etno, estas ]lala
OP.lllH~O do patz, com ~njo concurso contava, para levar a ef- Via, que nun~a pClUI ela me~:ol.I,:. ~(~e~xal ?stas. cael~l~as, 
reIt? Import~ntes medlda~, .ao passo que no segundo já não em fJuant~ ba, quem as quell.a., ' ral<~vlas pl~~elldas.]n.la .. 
falia, ~m mais de uma Opllllão, mas refere-se a uma so. men.t.e na epoya em que o pa~ tl~O uomlllant~, SI. presldento, 

E IStO verdade, senlJores; o programma de '.li de maio soITlla .. as ~~als grav~s accusaçoe~, ~ccusaç~es d,~ faclos .de 
suppunha.um .estaelo de cousas diíferente do quo suppunba o p~evall~aç.t? que ndO .qu:~o ~quI lememOlar. EIS o maIOr 
de .15 de Janeiro. Em 'H de maio, conservadores model'ados dls~~bol pOI flue passei, SI. pl esalente. .. . 
fi h~e!'~es Jorm,irão uma liga para o fim commum de derrotar ,Nao d~VlClo que "agor~ t~nha. de~gostos, porque, .la diSSO, 
o. mmlsteno, que pensavão não geril·.bem os negocios Pllblicos, S,t~ mbmentes ao ~ovClno, ~laô, abradece~.do ao. no~!e sen~
lIga. que, como tOIJas as ligas, deVia ser passageira. Com dOI sua bellevoJencl~. declmo que esses ulôsaboles n,tO terao 
elTel.to, n.o decurso do tempo, as duas opinioes coograssárão-I o akance que elle pletendo. 
~~, Idenhficarão-s~ perfeitamente; o, pOI~, em janeiro ~lt.imo, O .Sr.. SILVEIRA DA Mo TU :-N,io entendemos aqui a refe-
Ja o programma nuo podIa Callar do apolO do duas oplmões, rencla daquellas palu1'l'éls, 
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o SR. PRESIDENTE DO COSSELDO:-Fui bem claro. 
O SR. SILVEmA. DA.l\:[OTTA:-Quem as profel'iu? 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO:-Nao direi porque todos 

sabem j todo o senado sabe os motivos por que desceu do 
poder o gabinete de 11 de maio j sabe o dissabor que elle 
teve pela separação de Srande numero de amigos: sabe as 
aecusações que solfreu em 1853. 

O nobre senador pela provincia do Amazonas entende que 
o partido ~ominante não tem programma; mas, pergunto 
e.u: qual e o progra~ma do partido adyerso? POIS o par
lido opposto ~eID.o prmlegio de não .precisar definir-se e só 
seus adversanos e que precisão definir-se? 

O ::In. FERREIRA. PENNA. :-A opposicão não tem obrigac[o 
de apresentar programmas i V. Ex. já disse isto na ol;tra 
camara. 

O S8. PRESIDENTE :-Peco attencão. 
O Sn. PlIESIDENTE DO COl'i~ELIIO : ~ Eu me refiro neste mo

m~n~o a programma de p~r~ido, e digo que u[o se póde 
eXIgI!' de UU1 sem tamhem eli:lglr do ouln: não faIJo de pro
gramrna de governo e da opposição nas camal·as. 

Mas, tornando ao programm \ do ministerio, disse S. Ex, 
(lue, bem considerado, não podia distinguir-se do pro~ramma 
dos gabinetes passados. Pois, Sr. presidente, se é Isto ,"e1'
d.ade, se, como o pensa o nobre harão de S. Lonrenco as 
nsc_as que sepárão os ministcrios são mui apagadas, 'que 
l'azao ha para que deYào eslar no poder sómente os amigos 
tios nobres senadores e não os contra rios ? Se tudo se reduz 
l1. con~idcra~õ.es pessoacs, por (IUO razão o paiz não ha de poder 
depOSitar rnUlS confianca na gercncia de pessoas de um lado 
do que nas de outro? • Eis o terreno a que o nobre senador 
I~va <: qu~stfIo, combatendo o progl'amma aprc!'enlado por 
nao dllTcnr suhstanclalmente dos de outros millistçrios; dá 
razão ao nobre barão de S. Lourl!nço, quando chama a todos 
guar:da~ap?s do mesmo padrão, apenas divididos por imper
ceptlvels rIscas. 

O SR. FONSECA. dá um aparte. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO : - O aparte do nobl'e se

nador me ata o fio das conSiderações .que quero oppor ao 
discurso do nobre senador pela pro-vlficia. do Amazonas. 
Disse .elle: . Se ba dilferençu, .collsistn sómente em que 
o partldo domInante quer extermlllur os adyersaríos. 

IIlas, Sr. presidente, que proyas exbibiu o nobre senador 
em abono de Sl!a asserção? Disse que tem si,lo demittidos 
Ilelegados e sWjdelegados, accreSt:cntando) porém 10"0'
E' 1S.LO um direito do gOVCl'UO, Ullla vez que emp~egu~ pes

soas Idoneas. 

O SR. RODRIGUIlS SILVA: - Doas escolbas. 
O Sn. PRESIDENTE DO COIíSIlLllO: - Escolhas ou nomeaa 

ções. Acrescentou, porém, que havia oxcepções o, pedindo
lhe eu que apontasse algumas, S. Ex. apontou em primeiro 
logar a remoção do Sr. José Ignacio de Campos da comarc~ 
do S~rro) em Mmas, para a comarca de Campos, no Rio de 
Jani)JfO, 

V .. Ex. snbe, Sr. presidente, que o governo está no direito 
e obl'lg~Ção de fazer que saião das comarcas de primeira 
entl'anCla para a,s de segunda, e das de segunda para as de 
terCeIl'a . os maglstmdos que ah estão certo tempo, e consi
dera-se Isto até como remuueraçno de serviços. 

O SR. FERREIRA PENNA: - Não considerei 
escolba. 

O Sn. RODRIGUES SILVA: - Disse que ba 
equivalem a destituigões. 

O Su. pnESlDENTll DO C.ONSELIIO: Ora o senado vê ql:e 
remover do .Sono, ell! ~llllas,. linfa C~mpos, exc~lIente co
~llarea do RIO ~e JaneIro, um JlllZ de dlretLo, não e aeto que 
uuporte destltUlQflo, llão e neto que se poss.a seriamente cen
surar: a remoção, em tal caso, li uma verdadeira remun6-
racão. 

Declarou em segundo lo!!,ar o nobre senador que removi 
para Itaplcurulllcnm, no Maranhão, comarca de se"lInda· 
entruncia, o juiz de direito da comarca do Rio-Gran·d~ na 
província de l\linas, Joaquim Caetano da Silva Guimai'[es 
bomem onera!lo. d~ família c para (luem essa remoção impor: 
tou uma destltulgao. SI'. preSIdente, o (jue posso informar .... 

O SR. DINlz:-E o SI'. Dl'. Garcez, das Larangeiras. 
. O Sn. pnESlDEN:r~ DO CON!'ELlIO ,-Tomo nota. O que posso 
mformar é que o )U1z.:le (lue se trata,.o Sr. Joaquim Cae
tano da Silva Guuuames, estava ha mais de 8 annos na sua. 
comarca, e é homem de partido. 

O Su. RODRIGUES SILVA:- E' um magisLrado muito ho
nesta. 

O Sn. I'RESlDE~TE DO CONSEI.1I0:- E' um bomem de par
tido, e Im contra alie repl'eSelltaçOes. Entretanto, sem em
bargo d~ taes relll'csentações,talvez suspeitas de indisposi9ões 
parttdanl\s, o gOl.orllo deu.-Ibe uma optlma comarca, porque 
a comarca de lta]Jlcurumenn, no Maranhão, está nosse caso. 

Agora se os nobres senadores qnerem que os juizes scjãO ao 
meSlllO tcmjlo fazendeiros.... . 

O SR. IlODRlGURS SILVA: - Se V. Ex. fosse magistrado e 
e5tivesse 110 Rio-Grande não havia de querer a troca. 

O ~r .. N.un;co : - Os magistrados nilo devião ser políticos. 
(.41mados.) 

O Sr.. RODRICUES SILVA: Politicos quer dizer do 
contran o ... , 

O Su. PRESIDENTE: - Attenção 1 

Ora, que pessoas não idonclIs jlHlicou o nobre senador que 
h?l!vessem Sido nomeadas? E~ concedo que, em uma vasta 
sene de DO~lea~õeslalgumas baJa que possãO sei'. censuradas; 
mas ·deste Inconvemcnte uenbum governo está Isento, e por
tanto não é prudente que se faca disto agora um capitulo de 
accusação á administrução suprema do c,tado. 

Aillrmou o nobre senador que se tem dcmittido muitos O Sn. PllE5lDll,:TE DO CONSELllO : - TrataYa-se de um juiz 
agellt~s do cOI:re.io. Isto é verdade; mas asseguro que todos contra o qual haVia representações; não procurci aquilatar es-' 
Iam Sido demlttldos na SUjlposlÇãO de que não servião bem. ,as representaçõcs; 0111 face da lei, estava eu no meu direito 

dando-jhe uma comarca de segunda entrancíaj dei-Ih'a. 
O Sn. Ilrml\EInA PE:;NA:-Na supposição? . . Agom, se os. pobres 5en~dores querem que os juizes em 
O Sn. PRESIDENTE DO CONSllLUO:- Por informacão de que sua tcrr" conclltem COlll a Ju(hcatura a lay jura, a lllinernclio 

scn~ão mal. • ?~c., nuo posso acompanba-Ios neste voto. Alguns JUIzes dese· 
Dlssc a1lldl\ o nobre senador que os mesmos empre":lIlos j,LO que de seus nomes não haja noticia no supremo tribunal 

de fazenda nãO eScapuyão ao extermiuio. S. Ex. estú ~nga- de justiça, para nrLO Silhirem nunca tio seu ubi, do seu ninho 
nado... I (apoiados). Ora ~ governo não póde nem deve acceder a se-

O SR FERREIRA PEi'í~'· Eu n-o "8S' D' d lllolhantc protencao. O que pergunto c se as comarcas de . ., ) " .. - a (LI e ISSO. Isse que c I sc"unda cnt 'anciã desi"nadas ao d . t d - -
algumas Jl1'ovincias se reclama a destituicão até de elllll'C- '?,; . I, "" s ous magls ra os nao saO 
gados de fazenda. • 1 ]]0", comal caso 

O S~. PllESI!>El'iTE DO CONSELIIO: _ Então confessa (lue não O SR. FERREmA PE~NA:-Fallei da distancia. 
se destituIU amda nonhulII. Passo adianle. O SR. ROOnlGUES SILu:-E por isso a remoçilo 

Declarou o nobrc senador, rererindo-<c aos magistrados) a uma destItuIÇãO. 
que eu tinba feito boas nOllleacõ"s. .. ' s v O n. pnESIDE~TE DO COl'iSELIIO : - A ajuda de custas 

O Sn. FERREllIA. PENNA : Sem duvida. que cllcs recebcm lÍ proporcional it distancia e ao numero 
O Sn. RODl\IGUES SILVA: _ Boas nomeacões? I de pessoas de familia (tI1)oiados). 

• Em todo caso, Sr. presidente, ve V. Ex. que o Dobre se-
O SR. FERREIRA PEl'IN! : - Sim, senhor. nador ]leIo Amazonas apresentou apenas dous casos de 
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. . r d d . e o nobre senador por Sergipe 
ceos.ura, a~~~~~~ ~m Ute~~eiro que li U remoção do DI'. Gal" 
agoluElem 'si 'ado Olliãs digno sel'via na comarca de La
caz ste maglo I d aenho e con-' eiras ha muitos annos, moran o no seu cn" , 
rang. lu\'ouru cHiando a judIcatura com a , . 
. O SR. DllilZ : - Não tem engenho, _ . 

O Sa. PRIlSIDENTI> DO COllSELIlO : - :riJo tem maIs? 
O SR, DIIHZ : - Teve ha muitos annos, 
O SR. pnESIDENTE DO CONSllLllO : - Era l~mbrança que cu 

conservava do tempo que eu est ve em SergIpe. , 
Esse juiz pois, estava ah lia muIlos m~nos, d~I-lhe um 

logar de 3" ~ntranci,1 na capital do llIaranhao. POIS de Se..r
gipe ao lUaranhã0

d 
a. d~s;ll1~ia é tamanha quo a remoça0 

equivalha a uma estltUlçuo 
UlI.l voz :-E com ajuda de custo. 
O Sn. PRESIDE:!TE DO CO:'lSIlLHO: - Entendo, portanto, ~ue 

Pratiquei um aeto que não ~ód~ ser sewmente,censura o, 
O nobre senador pela proVlUcm (~0 Amazonas fal!ou da In

crsão que diz tCI' havido na prOVIlICl1I da I'ara hyJlu, Com 
;Il'eito na Parahyba houve exooeraç(jes; mas cumpre notar, 
Sr. pl'~sidente, que, succerlendo-se a uma ~rJ~lll d~ cous~s 
estabelecida por muitos aonos uma o.ut~a, nua e posslvel deI
xar de haver certo numero de demlssoes em empreg~s .de 
confiança. Isto é um principio governamental, é um dlretto 
que partido nenhum póde razoavelmente contestar a outro. 

O SR, ALillElD.l E ALBuQUEnQUll: - Quando ha divergencia 
de idéas. 
-'0 ·SI\. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Chamo para a apre
ciacão do senado uma. circumstancia, e é que essas demIssões 
e lÍomeacões forão feitas sob os ausDicios de um chefe de 
polícia nho suspeito ao nobre senador que me interrompe 
com o seu aparte. 

, O SR. ALMEIDA Il ALBUQUERQUE: - O vice-presidente eru 
pessoa mui to parcial. 

O SR. PRESIDENTE DO CO:lSIlLlIO : - Por forca ha de ser 
parcial na opiuião de y, Ex. Pois queria que õ governo no
measse um amigo de y, Ex. ? Queria que o governo se SUI
cidasse não tendo nas administl'acões das províncias pessoas 
de sua confianca? ForiIo demiÚidos algnms empl'egados, é 
verdade; mas ó chefe de policia era justamente aquelle que 
tinha servido até' então e que é da CÔ1' política do nobre se
nador. 

O SR. ALMIUDA E ALDUQURQUE: - Está enganado. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELlIO : - Não é? 

O SR. AUIIlIDA E ALDUQUIlRQUE : - Nüo, senhor, 
O Su. PUIlSIDENTIl DO CONSELJIO: Eu pensava flue era. 
O nohre senador pelo Amazonas alludindo á reforma das 

leis du 3 de dezembro, da gual'da nacional, das municipali
dades, etc., perguntou ao govemo se tem todos os pl'ojectos 
promptos ou não, Se tem, que os apresente, e se não os tem, 
pergunta S. Ex. qual o molivo por que eu, havendo ou
lr'ol'a combatido um gabinete que indicava medidas que não 
eôtavão preparadas. a~ol'D. faco o mesmo? 

Sr. pl'esidente, Y. Ex. sabê que as medidas a que o nobre 
senador se refere tinhão sido todas indicadas na falia dO' 
throno do principio do allno, sob o ministel'io de 30 de Maio; 
e, pois, li. exclusão de algumas dessas medidas do discurso 
de maio, ao passo que 80 COllservassem outras, indicaria que 
o governo actual não dava slla adhesão ás excluidas, o 
que. alíás não ~eria exacto. Tal foi a. consideração íJu~ nos 
obng0!l a mencIOnar todas essas medIdas, cuja necessldade 
é pal1Htante. 

Alguns projectns estão promptos, oulros se prepal'ãoj 
nem. a censura que. eu fazia, póde justamente ser-me 
apphcada. O relatol'lo que eu censurava, era de um mi· 
mstro. que est~va no poder havia mais de anno, tinha tido ao 
s~u dispor o mtervallo de uma sessão, e dizia ao corpo le
gislatIVO f{lle se acha vão promptos projeetos que eu vim 
agora p~atlc.amente ver que não estavão; mas o gabinete de 
1ã de ]anelrO, que recebeu o poder depois de abertas as 
eamaras, não pode estar sujeite <l mesma censura. 

O nobre senador referiu ·se a negocias externos, menos para 
se illvolvel' em questões diplolllalícas do que para pel'guntal' 
ao govel1lo se considerava como exprimindo o seu pells~mcnto 
um aI' ligo publicado no Correio Mercantil a respeito rIa 
missão especial enviada ao Rio da Prata, A este respeito 
tarã a palavra o meu collega, ministro dos negocios estran
gei ros, e responderá convenientemente ao nobre senador. 

V ti, pois, o sen::tdo ~ que n~ discurs.o do no~re se~ador n~o 
appul'ece facto que ]a nao tivesse SIdo aquI traZIdo fi diS
cussão, c que já não tivesse tido uma resposta; pOl' conse
quencia a demora do governo em pedir a p~lavra,. pUl'a 
apreciar as considerações do nobre senador, nao podIa s~r 
censurada. Houve sómente de novo, senhores, a accusaçao 
de querer o governo reagir, fazer aos seus contrarios Ullla 
guerra de exterminio. 

iilas, nesta parte ou a censura do 1I0b:'e senador foi muito 
va!ja, ou se ~rliculou factos, como os d~ remoções que aca
beI de menCIOnar, nM teve procedencH1. alguma, sendo o 
nobre senador levado a elogiar o governo por boas nomea
cões que tem feito de magistmdos; e por isso apresso-me a 
âgradecer ao nobre senador a maneira por que tratou o go
verno, urro achando na repartição da justiça para censurar 
senão dous factos, (lue realmente não merecem censura. 

O Sn. FIlRREIRA PENNA: - Qual a razão por que não se 
aproveitou o projeclo do Sr. marquez de Olinda 1 

O Su. PRESIDENTE DO CONSELIlO: - A repartição do imperio 
ri dil'igida por um cidadão que nJo ~m ass~nto ~o senado, 
mas na call1ara; a apl'eSentacão, pOIS, e dlscussao de UlU 
projecto soln'e municijlalidades convém que tenha logar na-
quella camara, onde se acha o ministro competente. • 

O nobre senador p~la provincia de S. Paulo tocou em di
versos pontos - nos limites do itnperio com o Pel'ú, na aber
tura do Amazollas, na questão Béal'n, nas convenções con
sulares, e por fim em nm abuso do supremo tribunal de 
justiça. Os llrimeiros topicos, Sr .. lll·esidente, entendem c~m
pletamente com as rel~ções extenores, e eu não quero Urar 
ao meu collega a satlsfacão de responder ao uobre senador 
pela provincia de S. l'ilulô, 

O abuso sohre o qual o nobre senador chamou a conside
racilo do governo, ri o d~ julgar-se o supremo tribunal de 
justica competente para conhecer do fundo da causa e de 
seu merecimento, quando pela constituicão. pelas leis, e até 
pela propl'ia ordenac[o, a sua tarefa se 'I'cduz a julgar se ha 
nullitlade manifesta é injustiça no~oria. Tomo nota da ?bsel'
vaeão do 1I0bresenador para conSIdera-Ia quando se discuta' 
al'éforma dllei de3 de dezembro; mas, desde já osenado com
prehende que se, na opiniô10 do nobre senador, a competencia 
do supremo tribunal é til:o clara, tão bem definida, quel' I1<t 
constituic,10, quer na ordenacil.o, quer na lei de 18 de se
tembro de 1828, o facto por S. Ex. lemhmdo, é um abuso, 
que nãO sei como se possa remediar legislamlo, Com tudo, 
repito,. tomarei em coudideração esla materia, na discussão 
do prO]fcto de reforma, que esta na outra camara. 

Parece me, Sr. presidente, que tenho [lrQvado que não ha
via motivo para mostrar-se aço dado o governo em responder 
ás observações apresentadas até agora 110 debate da resposta 
á falia do throno, 

Quanto ao projecto de resposta, voto por elle. Se pudesse 
nolar alguma cousa, não sería algum pensamento encapo
tado na phrase do nobl'e barão de S. Lourenço .... 

O SR. DARÃO DE S. LOURENCO: - Eu não sou o autor do 
capote, jà o achei. -

O SR. rRIlSIDENTE DO CONSELHO: - .... seda a dcscom
munal extensiio deste documento: ha linha da falia do 
throllo, SI', presitlente, que é respondida por dous periodos. 

O SR, CINDIDO DORGEs:-Para ser bem claro. 
O SR, PRIl"IDEi\TE DO CONSELHO:- Ora, eu sei que a para

phrase é a explicação do texto por mais algumas palavras; 
mas ha aqui uma exageracão de paraphl'ase. A corÔa diz: 
-E' sempre com vivo jubilo que vejo reunidas as camaras elll 
asscUlbléa geral.. O seuado responde a i~to, por d?us Jle· 
riodos. O annunclO do casamento das Sel'emsslmas Prlllcezas 
ti lambem objecto de mais de um periQdo. 
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o SR. SILVEIR! DA lIfOTT!:-Não, senbor. immensa honra, immeuso poder, considerando·me oaulor desta 
O Sn. PRESlOENTE DO CONSEl.UO: -lUas é de um per iodo situaçilo: ou alies estão enganados, ou zombão de mim ... 

muito exteBSO. O Su. SILVEIRA DA lUO!!A : - Não é nem uma, nem outra 
O SR. SILVEmA DA MOTTA:-Póde ser. COUBa. 

O Suo NADuco: - .•. porque o senado sabe que não e,lá 
no poder (le ninguem o crear situações politicas. As situações 
políticas dependem do complexo e successão de muitos factos; 
são as circumstancias que fazem as situações políticas, que 

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Ilfas, Sr. presidente. não 
vale a pena questionar a este respeito, ê questão de redação: 
uns se pl'onuncião ou escrevem de Ulu modo, e outros de 
ontro; havendo quem diga que os velhos, como nlls somos, são 
loquazes, principalmente quando se t!'ata do tempo passajo. 

Ha um tOplCO que parece involver uma censura na apre· 
ciacão de alguem, e é quando, fallalldo-se da lei de 3 de 
dezÍlmbro e da sorte da magistratura, acrescenta-se-a in
dependencia dos magistrados. Alguem entende que esta pa
lavra joga com a questão dos decretos de 30 de dezembro, 
mas eu nuo penso assim. NUo ba duvida que a falla do tbro
no, referindo-se ao melhoramento da sorte da magistratura, 
tin ba em vista, ... 

O SR. NADUCO: - Peço a palavra. 
O Sn. rREsIDENTE DO CONSllLIl'J: - .... 0 melhoramento de 

seus vencimentos; nlas nflo exclue a sua independencia. Um 
dos modos de attenJer e consultar a independencia do ma
gistrado é pô·lo ao abrigo de necessidades. 

O SR. CA.rmIDO BORGES: - E do Il.rbitrio Indefinido do go
verno. 

o Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Sem duvida. AIguem, 
repito, pensa haver abi alguma a[Jusào: talvez ahaja; Illas eu 
entendo que o nobre senador pela provincia do Amazonas 
comprehendeu bem o espirito da resposta á ralla do t11rono, 
q~a~do ~ísse que nesta pe~a não ba censura, nem louvor ao 
mlmsterlO. 

E' neste sentido que eu a tomo, não duvidando to
davia de que o contrario se possa sustentar, e de que o no
bre senador pela provincia da Bahia tenha sobejos motivos 
para explicar a restricção com que assignou o projecto de 
resposta. 

1'01' ora me paI'cce, SI'. p!'esidente, se n discussão não re
velar alguma idéa occulta que a minba rudeza não pudes
se penetrar, que o projecto de resposta é uma peca inolfcll
siva, a que, portanto, me é licito dar o meu voto.-

o Hr_ Nalmco (pro{ut;da aUellçiio) ; - Sr. presidente, 
tenbo neceSSIdade de explIcar ao .enado a rcstriccão com 
que assignei o voto de graçól.S que se discute. -

Esta restricção se refere ao periodo relativo á reforma da 
lei de 3 de dezembro de 18U. A corôa nos diz: « A refórmo. 
dI< lei de 3 de dezembro de 18U, acompanhada do melhora
mento da sorte da magistratura etc.; » e a maioria da com
missão responde assim (lendo) : « O senado reconhece quão 
instante ti a refórma da lei de 3 de dezembro de 18i1, lla 

Ijlla! se deve dar garantias á independencia da magist?'a
tura . .. »NãO só das palavl'as, porém, da illtencão mani
festada na conferencia havida com os meus nobres collegas. 
membros da commissão de resposta á falia do throno, eu deduzi 
que havia aqui uma censura formulada, como a do voto de 
graças da p'rimeira sessão qo cOfrente anno, por causa da 
aposentadorIa de alguns magIstrados. 

Não ~sso admittir, Sr. presidente, esta censura como a 
não admitti outr'ora, porque o senado sabe que sustentei 
e approvei esse acto do governo. Faco aRenas este protesto 
não mando emenda á meza porque desconfio da sua sorte. ' 

O SR. CA!'IDIDO DOnGES :-LQgo crê que o senado censura. 
Q SR. NADuco: - Sr .. presidente, tenho sido interpellado 

maIs de uma vez /I. respeito da sItuação aetun\. 
O SII. FERIlAZ; - Até eu o fui na minha ausencia. 
O SR. NADUGO: - Devo satisfazer á curiosidade de alguns 

nobres senadores que me têm illterpellado, não por outra 
razã~, senão porque nesta posiÇão política em que me acho 
eu slIlto o dever sagrado de ser franco perante o paiz. 
( Apoiados. ) 

O SR. RODRIGUES SILVA:-Muito bem. 
O SR. N,\BlICO: - Os nubres senadores me attrwuirão 

fazem os homens de "stado. 
Esta situacào teve por causa remota a transformuciío dos 

partidos opel~ada desde 1851; esta situacão teve por causa 
proxima a dissoluçãO da camara de 18tS, á qual. como o 
senado sabe, lH'ecedera a fatalidade com que o ministel'Ío de 
'2 de marco, tendo uma maioria ainda que pequena na camara . 
dos depuf~dos, deixou o poder sem suscitar uma questão de 
confiança para reparar ou vindicar a derrota accidental (IUO 
solIl'êra .... 

O SR. ROnRlGOES SILVA: -Accidental. .. apoiado. 
O Sn. Nlnuco: - . .. collocando a corôa na graviss ima 

dilIlculdade, donde resultou a anomalia do ministerio de '2i 
de maio, subindo ao poder sem maioria. 

Esses [actos c outros, cujo desenvolvimento levar-me· bia 
longe, cl'eár,10 esta situação; minha voz em 18G2 u~o foi 
sellào a manifestação de um facto preexistente. 

O Sr,. SILVEIRA. DA MOTTA: - Y. Ex. foi quem a procla
mou. 

O Su. NABUCO; -l\Ianifestar uma situacão c Cl'ear uma 
situaçãO, são cousas diversas. • 

O Sn. SILVEIRA DA l\IOTTA: - Proclamar é mais do que 
manifest,u·. 

O S1I. RODRIGUES SILVA: - Creou, como os homeus podem 
crear as cousas. 

O SR. riAlluco:-Sr. presidente, o senado ba do permíttir 
uma breve razão de ordem para passar a aqumo que tenho 
de dizer. 

Era o anno de 1858; o partido conservador, victol'ioso, 
dominava exclusivamente a situacITo, não tinha outros ini
migos senão os pl'oprios amigos. -Tendo cessado a agnressITo 
do partido liberal, devia cessar a resistencia do partido ron
servador; os partidos não tlnMa mais razilo de seI', era 
chegada a occasião (Ie sua tl'ansfoIlna~ão, de sua decadencia. 
O antagonismo, que se via no parlamento nào parecia senão 
um~l farca tbeatral, á qual uITo correspondia o estado real 
do paiz; onde tudo era calma, onde os mais encarniçados 
inimigos se abraçavão, se entendião. 

O SR. FEnRAz:-Da um aparte 
O SR. NABUCO: - A concilia.cão não) foi senão a manires

tacUo desse estado de cousas, ni'fo foi senão uma trunsacciío 
deilois da aceão da liberdade e dl rcacCil0 da autoridade i 
Mo f<li senãó a vaca cITo de todas as iÍüelli;:encias e de 
todas as actividades.:. ~ 

O SR. PIMENTA BUENO;-(Apoiado). 

O Sn. riABUCO: - ..• a bem de uina causa commum i 
esta causa COUllllum era o paiz cansado de lutas estareis, 
estragadoras: não foi senão o eccletismo que substituia ao 
exclusivismo das antigas liras. 

Não direi mais, sanilores, em abono dessa época; a llis
toria ba de julga· la, a historia lia de fazer justIca aos seuS 
serviços. -

A conciliação, senhores, incompatível com o exclusivis
mo, não podia agradar aos homens políticos, que tinhão 
necessidade de objecto para a sua actividade, que tinhão 
necessidade de antagonismo pal'a fazer vlIle!' sua impo!'tancia 
pessoal. « Venblio os partidos,,, era esta a ordem do dia 
de 1858; "l'evocai os partidos)} dizia eu nessa époc<'l., 
" revocai os partidos com todas as suas paixões, com todas 
as suas quéslões possoaes, sem idéas, sem antagonismo, 
porque nesta época não ba idêas, não lIa antagonismo j 
vossa alma e vossa palma. « 
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Comecou a luta da resurreição dos partidos e desappa
receu a ·conciliacão. 

O SR. S!LVEIR~ D!.lIloTTA:-Em que época? Em 18ã8? . 
O SR. Nuuco:-O partido conservador em 1860 (prec~so 

á época) cer:ou fileiras, ren~vou a I.uta c?ofiado na .tn
fiuancia ofticlal de que entao gosava. Digo que cerl.ou 
fileiras e tenb'o documento irrecu~avel para provai-o: e a 
circular do cbefe distillcto. do partido con.~ervador, .0_ SI'. 
Euzebio de Queiroz Coutmbo, por occasmo da elolçao de 
1860. Eu trouxe esta circular porq~o bontem l dando um 
aparte ao nobre senador pelo Amazonas, fill contestado 

o SII. NABuco: - E' uma fatalidada. senbores; quandO 
reinava a conciliacão dizia-se: «A coÍlciliacão ti a morte 
dos partidos, que SãO essenciaes para a vida' do systema re
presentativo; vellMo os partidos. "Yierão <JS partidos e en
tão se diz: « Venha a conciliação ", mas é tarde. 

neste ponto (18). 
ft Cllrte 4. de outubro de 1860. 
« IlIm. 'sr.-A maneira pai' que li sompra da c071cil~ação, 

algumas pessoas procura.vão dirigir ~s eleições em sentHlo de 
destruir a preponderancm do parhdo cOllsel·.vador, íazen(!o 
eleger por meio de votos conservadores, 'lIga!lados.l101' metO 
de amIZades particulares, os nomes dos mais deCididos all
yersal'Íos, foz sentir a necessidade de MS reuni1"lnos e certar 
o mais possível nossas {lleiras, porque de out'ra sorte tere
mOS por causa de nossas divergancias de ver no anno pro
ximo uma camara essencíalmente votada aosinteresses de nos-
sos advel·sarios. . 

« D'entre os candidatos que se aprcsentão por esse dls
tricto entendemos que convém unir toda a votação dos nos
sos a~igos nos tres nomes abaixo indicados. 

« Se Y. S. reconhecer, como eu espero, a necessidade de 
reunir todos os nossos recursOs, espero e lhe peço com a 
maior instancia que o faca, para que não haja dlscrepaDCta. 

"-«-'Algum que se tenha' compromettido por nome diverso, 
parece que não ficará. desairado declarando a quem recebeu 
a promessa, a impossibilidade de cumpri-Ia, desde que a 
questão se apresenta debaixo de uma nova face enleiO im
prevista; 

O SIt FEnoEm!. PENN!.: - Por quem está as&ígnada? 
O SR. Nnuco : - Pelo Sr. Eu~ebio. 
O 58. FIl081llnA PEN~A: - Só? 
O SR. NABUCO : - Só. 
O Sn. RODnlGIIES SILU; - Então li uma carta particular. 

O SR. N.lnucot- E' uma circular que tem muita signi-
ficação, porque é do cbefe do partido o as suas expressões 
são no plural. 
, O partido liberal então reappal'eceu, senhores, favorecido 

pelas questi!es economicas, então pendentes, e por outras 
muitas causas sociaes que actuavão, notai bem, que actua
yão, como ainda boje actuão con.tra que~ quer que seja go
vemo, contra quem quer que seja opposlção. 
" Hontem, SI'. presidente, fiquei tomado de admiracão e de 
so!,pre1a, quando o nobre senador pelo Amazonas, mOeu ros
peltavel amigo, um dos homens que reconheco como muito 
l~teirado nos. negocios do paiz, no~ ~isse quo 'esta situação 
tlOha succedldo á. época da conclhaCilo, marcando assim o 
nobr.e senador. como termo da conciliação o termo da exis
tenCIa .. do partido conservador no P'?der. Isto quer dilliJr, que 
o partido ~onservador era a conCIliação, que a conciliacão 
era. o partido consel'Vador! mas a conciliacão senhores êra 
a ausencia dos partidos, a. conciliação orâ u:n campo 'ned
tro, era. o concurso de todos sem o sacrificio de suas cren
~as, não obstante a diversidade de suas crencas 

Esta ~déa de conciliação implica com a idéâ dssociada de 
um partido, 
. Reconbeço q!le o partido conse~ador, m~smo depois que 
cerrou suas fileiras concedeu poslcões ofticlaes a muitos de 
seus adversari?s (apoiados); mas o' senado sabe tambem que 
~ss~s adversapos aos qua~s o partido conservador concedeu 
pOSl~lIes ofticl~es farão absorviâos pelo mesmo partido con
servador, ficarao lá, não yoltArão para o seu campo. 
. O .50. SOUZA lUIIOS: - Por exemplo os Srs. Fernandes 
MoreIra e Brusque... ' 

9 S8~ .Nuuco :-Forão excepções, 
O SI\. PI!fEIIU B11EIIO dá um aparte. 

O Sn. PlMENU BUENO: -Mas venba a proscripção. 
O SR. NABuco: - Hoje o que podem fazer os bomens de 

estado ti reorgallisar os partidos conforme as condicões da 
civilisacil.o; é organisar os partidos, não ao modo do pas
sado, não com o exclusivismo do passado. Não se qmz ao 
conciliação; pois bem, não é boje possi.veI voltar á concilia
çãO; nãO se refaz o passado, não se reVlve o passado. 

O SR. RODOIGUES SILVA: -Ao uti possidetís dos quatorzliI 
annos. 

O SR. SlL VIlIRA DA ~IOTTA: - Sem elemento bistorico. 
O SR. FEOnAz:-Sem cabelleira ... 
O SR. N'BUCO: Esses partidos, seuhores, que VOltál'ão 

depois da conciliação, não erão senão partidos pessoncs sem 
idéas; estragavão-se em lutas estereis, os ministerios .se suc
ceui<10 cada anno. Foi então flue eu disse em 186'2: «Legi· 
timai-yos pelas idéas, só as iuéas podem gerar o antago
lJÍsmo, só o antagonismo mantém os partidos; transformai
vos, porque só por incessantes transfol'luacões os partidos 
podem vevificar-se e acompanbar a vida da sociedade que 
nilo é immovel, que ba de caminhar sempre. " 

O SR. SILVEmA 0.1. MOTTA: - Não ficando salva a autono· 
mia dos elementos? Isto é que V. Ex. ha de conciliar com 
difticllldade. 

O Sn. NABUCO : - Disse mais: o desideratum seria que os 
Iiberaes, que os conservadores moderados, que os mesmos 
conservadores puritanos, descontentes com este estado de 
causas, com estes partidos pessoaes, se unissem para formar 
um grande .partido no interesse da l'egeneraçITo do systema 
repl'escntatl vo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -Partido regeueradol' .... Dan, 
deirola .... 

O SR NABUCO: - lUinha voz foi acolb.ida pelos liberaes
conservadores, os quaes, tendo preenchido sua missão como 
liga pela victoria conseguida, l'esolvêl'ãO uma fusiío, resol
l'ilrão constituir um novo partido liberal, encafl'egando a uma 
commissão composta de mim, do nobre presidente do con
selho e do ministro dos estrangeiros a organisaçiIo de um 
pl'O~l·amma. 

E das pl'incipaes idéas deste pl'ogramma, senhores, que 
quero dar noticia ao senado. (ilIuitos apoictdos.) 

Segundo este programma, SI'. preSIdente, o novo partido 
liberal deveria denominar-se-progressista.-Esta denomina
ção assignalava uma diffel'enca do passado; essa denomina
cuo significava muito mais; queria dizer, que o partido 
nberal entrava principalmente em uma nova acena, a scena 
das liberdades individuaes. 

Com offeito, senbores, conseguidas as liberdades politicas, 
li das liberdades individuaes que o liberalismo se deve 
occupal'; liberdades individuaes em todas as relações: em 
relaçãO da pessoa quanto á prisão privativa, quanto ás 
fianças, quanto ao habeas C01'pu.s; em relacão á mdustria, 
commercio ; á assocíação, etc. • 

Na verdade, senhores, cn já o disse nesta casa e aInda re
pito: de que nos serve ter a liberdade de escrever até ao 
abuso, de fallar até ao abuso, se na realidade nITo temos li
b.erdade individual? se a policia, confuudida com a jus
tiça .. , 

O SR. FEURAZ; - Apoiado. 
O SR. NADuco : - ... prende o cidadão, afóra dos casos 

de flagrante delicto antes da culpa formada, por indicios 
que eUa mesma arbitrariamente Cl'la, ou aprecia 'I 

Se a nossa industria está. sob uma tutela oppressiva qua 
quer saber e governar até os successos das emprezas. 

O Su. SILVEIRA. DA MOTTA: - Dá um aparte. 
O SR. NAIl1JCO: - ... Se a associaçãQ que é o tono da in" 
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dustria e do commercio depende, sobre todos os objectos da 
autorisação, e está sujeita a fiscalisação do governo? 

O SR. SILVEIRA DA 1I'lOTTA: - E' verdade; lá se aye
nhão. 

O SR. NABUCO : - Senhores ,a missão do partido liberal 
não pode ser a mesma em todas as épocas e lagares. O par
tido liberal no Brasil pôde ter a mesma missão que o par
tido liberal da Franca onde não ha responsabilidade mmis
terial, onde não ha liberd ade de imprensa? O partido liberal 
no nrazil póde ter a mesma missão que o partido liberal da 
Russia ou dos estlldos da Allemanha, onde todas as liberda
des políticas estão por conquistar? 

Senhores, fic(uei muito satisfeito quando, depois desse 
programma, vi essa mesma distinccão de partido liberal e 
progressista adoptada 110 DiccionIU'iõ Politico de Block ulti
mamente publicado. 

O senado ha de permittir que eu leia o trecho a que 
me refiro. 

O SR. FERRAZ dá um aparte. 
O SR. NAlluco.-(Lenclo) : 
« Quando se fÓrIDa um partido liberal, suppõe-se que a 

nação ainda não goza d~ todas as liberdades; conseguidas 
as liberdades o partido liberai não tem mais razão de ser: 
os parti~os se subdividem em partido . couservador, e partido 
progressIsta: homens que anda0 devagar; homens que and1io 
depressa, etc. » . 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Qüé diz a isso, SI'. Ottoni? 
Serve-lhe? . . . . 

O SR. T. ()TTONl: - Direi depois de ouvir ao Sr. Silveira 
da l\Io!tJ.. Faça o favor de interpellar-me na tribuna. 

O SR. SILVEIRA DA !IOTTA:-Estamos na tribuna. 
O Su. T. OTTONI;- Acho oue não; quem está é o Sr. 

Nabuco. • 

O SR. NABuco: - Mas, senhores, eu não fazia questilo da 
denominacão do novo partido liberal; o que queria era um 
partido lineral definido, que não fosse por caminhos desco
nhecidos até o abismo que O esperava. Já vos disse qne a 
nova scena do partido liberal devião ser as liberdades indivi
duaes, e é por isso que o programma consagra o seguinte 
principio, que é o summo ilo liberalismo (Le11do): 

" O partIdo progressista quer: 
« A realizaçiio pratica da liberdade iudividual em todas as 

(( suas relacões. Art. 179 e seguintes da constituicuo. 
i( Assim éonsagra a liberdade individual como I:egra e as 

i( attribuiç1Jes da autoridade, a tutela do estado e as res
i( tricções no interesse collectivo, como excepcões que só 
i( devem ser d~terminadas por evideute utilidâde publica, 
" expressas e IItteraes. " 

VOZES:- Muito hem I Muito bem 1 
O ST. unio DE S. LOUI\EN90 :- Eu npoio. 
O SR' D. MANOEL:- Todo o programma é assim, 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:- E por que não e quizcrão ? 
O SR. D. !I[ANOEL:- Quem disse isso? 
O SR. PREsmENTE:- Attenção 1 
O SR. NABliCO:- Ouvi a~ora, senhores, a opinião do 

Sr. Labo:ulay, liberal insuspeito. (Lendo): 
. ~ ~s liberdades politicas sã0!ls garantias das liberdades 
mdlvlduaes.: todas são necessarlas, mas o caractér do novo 
partido .I!beral,_ é ter emilm com~rehendido, que as Iiberda
d~s pollhcas nao são nada por SI mesmas j' são fôrmas va
~Ias ~ e~ll.anadoras, se nilo ha por de traz dellas esses direi
tos Indmduaes, que são o fundo e a substancia da liber
dade. " 

O SR. SILVEIRA DA ![OTTA: - Apoiado, não ha duvida. 
O SR. NABUCO : - Então vem para nós? 
(erosão-se dú)ersos apartes e o Sr. presidente reclama a 

aUCllfão.) 

E' por isso, senhores, que a missão do novo partido liberal 
não podia deixar de referir-se, não só á lei de 3 de de
zembro de 18U, senão tambem á lei de 1860, não na parte 
relativa a emissão, que ó um principio de ordem publica, 
uma necessidade respeitayel por todos os partidos, mas em 
I'ela~ão a associaçãO. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Estou muito conforme. 
O SR, NADUCO: - Senhores, quando temos nosso direito· 

de associacão dependente em relacão á todos os objectos da 
autorisaçãô do governo, sujeito à ·fiscalisacão do governo, 
véde como a Inglaterra, onde o principio· da solidariedade 
era outr'ora essencial á todas as sociedades; vêde como a 
Franca onde as sociedades anonymns erão sujeitas a tantas 
restrições; vêde como estes dous paizes fralllJ.ueárão á in
dustl'ia e ao commercio a. novas sociedades de responsabili
dade limitada, sociedades semelhantes ás sociedades ano
nymas, mas sem dependeneia de autorÍsação do governo, e 
da fiscaJisaçã~ d~ !lavemo; sociedades cujo .capital limitado 
na Franca, nao IImltado na Inglaterra, é diVIdido em aocões, 
aeçiles Ú~nsmissiveis e negociaveis eonfonne as condições 
estabeleCIdas lias respectivas leiS. Porque não adaptamos 
esta nova legisla cão da IlIglatcl'l'a e da Franca criando esta 
nova especie de sociedades? • 

Senhores, é uma necessidade conceder aos individuos a 
iniciativa das suas emprezas, a exclusiva responsabilidade 
do successo das suas emprezas. Concluirei este ponto citando 
um trecho do parecer da commissüo encan'egada na Franca 
de rever a lei relativa ás sociedades: • 

« O governo parte de um gl'am!e pensamento que a com
missão não póde deixar de acompanhar este pensamento é 
(lue, não obstante os abusos que são ifiseparaveis de todas 
as instituicões humanas, a vida da associacão é a liberdade. » 

Vede, sênhores, a base essencial deste programma ... 
O SIl. D. MANOEL; - Oução [ oução! 
O S8. N.!JlUCO: - (Lil). 
« O partido progressista é um partido novo, não toma 

sobl'e si a responsabilidade das crencas e tradiecões dos 
extinctos partidos á que pertencerão o's individuos, que o 
compoem, e aceita sem distinc~Uo e qualquer que fosse o seu 
passado o concurso de todos que o !Juizerem acompanhar no 
pensamento de fazer realisar na administracão publica do 
paiz os principias e regl'as consagradas no' seguinte pl'O
gramma. » 

Aqui está, senhores, como lIevia ser composto o partido: 
um partido franco para todos, qualquer que fosse o seu pas
sado .... 

O Sn. "ISCONPE DE JEQUlTU\IlONIIA dá um aparte. 
O SR. NABUCO: - .... com uma unica condicão, a confor

midade das idéas. 
Senhores, essa base era indispensavel, porque era esta a 

condicão essencial para a vocação da nova geracão que não 
tinha ·compromissos com o passado; que, sobrevindo em uma 
época de civilisação e de calma,. não devia herdar as que~
tões pessoaes do passado, os OdlOS do passado, o exclUSI
vismo do passado. 

Era esta tambem, senhores, a condição essencial para a 
adhesão dos conservadores moderados que estavão promptos 
a transformar suas idéas conforme as novas neceSSIdades do 
paiz, mas não querião condemnar o seu passado; era esta a. 
verdade da situacão, porque o triumpho que produziu não 
foi conseguido sénão pela Iíg-u liberal-conservadora; quero 
dizer, não foi consegUido pelo partido liberal puro, cujas 
idéas e tradições não apparecêrão até o dia do triumpho. 

O SR. RODRIGUES SILVÁ: - Appareceu depois .. , 
UM SR. SENADOR: - Mas alguns conservadores moderado$ 

publicárão uma proclamação. 
O SR. NÁlluco:-Senhores, era essa tambem a especta

tiva do paiz, que nilo queria os partidos historicos, nem o 
conservador, nem o liberal. .. 

O SR. YlSCOlWE DE JEQUlTlNlIONHA (rilldo-se. l-Partidos 
. bistoricos I 
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S N () por que no naiz li geral a antipathia O R. AllUC... • >; 
contra o exclusivismo das antIgas eras. . . 

O Sn. VlSCO~!)E DE JEQylTINUOl'lllA (conltnuando a rtf.se).-
Cuidemos de cousas sénas. . • . . . 

O Sn. NADUCO :- O senado ha de pen~l!ttlr que c~ lel~ o 
ini1\O de alguns libera8s da EU!'opa, cUJ11:s !déas a lespelto 

dK organisação do novO partido lIberai cOlDcldem com as do 
programml>. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUlT1NllON.llA:- Se já dis~e que o 
que se faz lá não é applicavel aqui... . 

O SR. N!JlUCO :- Diz o Sr. Forcm:d, que, como lIberal, 
àv é suspeito na Quinzena da Revula dos Dous Mundos 

~e 15 de aoril na 1863. . . 
" A situacãO actual não comporta coa!lções, ella ~usclta .e 

leooitima a fórmacão de um grande par lido democratlco e 11-
be':-al que não deve pedir aos seus membros. passaportes de 
origem. São as situações, que fazem os parhdos e mudando 
ellas alies se devem modificar e transformar; » . _ . 

Em resposta á folha olllcial que.accusava ~ coahçao h.beral 
por conter em si antigos legistimlstas, antigos orlea~lstas, 
antigos republicanos, diz o Sr. Forcade.- ". O pat'lldo do 
governo em mate ria de coaliçilO ~ãO tem .qu.e mveJar porque 
estão nelle antigos jacobinJs, antIgos socluhstas, etc. 

O SR. FllllRAZ dá. um aparte. 
O SR. SIL VElHA D.~ 1IoTTA dá. um aparte. 
O Sn. NABuco: - Fallando, .senhor~~, d~s anti&os par

tidos dos antigos cbefes de partidos, diZIa amda o Sr. For
... cade.:. temendo a resurreição do passado. (Lê) : 

« Esses homens eminentes tem espirito retrospectivo e 
podem introduzir na politica do novo partid~ o temperamento 
historico: conhecem tanto o passado que huo de querer re
fazer o presente á imagem do passado. " 

Agora Laboulay : 
- « O novo liberalismo, formado de elementos diversos, como 

partido político não tem passado. NãO é el!e que foi ven~ido 
em 1830 e em 1818; elle não tem nem tradlcção nem arncre 
pensées. » 

O SII. SILVEInA DA.l\IOTTA dá um aparte. 
(Ha otllro. apartes.) 
.0 SR. NAB.UCO: - Os nobres senadores parece que não 

querem ouvir-me. 
O SR. RODRIGUES SILVÁ: - Oh I muito I 
O Su. VISCOl'lDE DE Jll2U1Tl~IlONn,\: Cuidemos no deficit, 
O Sn. NAnUGO: - Esta queslão que impol'la ao dellcit. 

·porque é uma questão da paz publica. 
O Su. VISCONDE DE JEQUITINuor;UA: V. Ex. diz isso 

como pai da criança. (Hilm'idade l)l'OlongadlJ). 
O Su. NADUCO: - Ohrigado. 
Senhores, eu jlo(leria ler os outros artigos do prot;l'amma 

mas não quero abusar da aUcnção do senado. ' 
VOZES: -Leia, leia. 
O SR. SILVEm! D..\. MOTTA: -E' a causa mais preciosa que 

V. Ex. pode ler. 
VOZES: - Leia, leia. 
O SII. RODntGIJES SILVA: - Estamos todos attentos. 
O SR. SILVEm.\. DÁ 1I10TTA: - Empl'azamos V. Ex. a lêl'. 
O SR. D. lIUNOEL:-Eu peço que leia. 
O Su. P!RAl'IlIOS: -E' um documento que devo ser pu

blicado. (Apoiados). 

O SU. VISCON~E DE JIlQUITINIIO:\UA: - Mande publicar (Iue 
ganhamos com ISSO; lemos e não Ilerdcmos tempo. 

O SII. NAIlUGO: -llluito obrigado a V. Ex. 
O S!-. SOUZA Rwos; -O senado sempre o ouve com muita 

attençao. 
O SR. PREsmENTE: - Peço attenção. 

O Sn. VISCONDE DE JElQUITINIIONÀ: - A leitura do papel EÍ 
peda de tempo, e demais nem foi approvado. 

O Sn. D. l\IANOEL: - Foi approvado. 
O Sn. NABuco: - Não sei. 
O Sn. D. MAl'IOEL: - Assevero que foi, não se pódo dizer 

o contrario, porque foi approvado em minha casa por 40 ou 
50 pessoas que estavão presentes. 

O Sn. SILVEIRA DA.l\IoTT.!.:-O Sr. Nabuco disse que não, 
Ó Su. PUESmEl'lTll : - Attencão! Peco aos 8rs. senadores 

perturbem o orador"; parece que não estão corno o 
o determina que estejão, isto é, que ouÇão com 
a quem falia. 

O SIl. SIL VElfi! DA .MOTTA: - Eu só tenho pedido algu
mas illucidações. 

O SR. N!DUCO: - Sr. presidente, torno a dizer não quero 
abuzar da paciellcLa do senado. 

O Sn. FEunlllRA PENNA: - Nunca abusou, e é sempre 
ouvido com muito prazer. (Apoia{los). 

O· Sn, S!LYElnA DA 1I10TTA : - Não abusa de certo. 
O Sfl. NA.BUCO: - Não quero ser desagradavel aos nobres 

senadores ...• 
O SR. CAl'IDIDO BORGEs: - Nunca é desagradavaI. 
O SU. NADUCO - ...• por isso contento-me com ter assig

nalado, como assignalei, os pontos que erão necessarios ao 
meu proposito. 

Offcreci este programma como condicão da minha adhesão 
ao novo partido, porque, senhores, eu 'não posso conceber 
um novo partido sem idéas, sem principios. (ilIuitos a'}Joia
dos). Um partido que, (Iuer viva da opinião, e Mo só da força 
oflieial, deve ter princlpios definidos e assignalados. (Apoid
cios) sem idéas, sem principios em nome de que compromissos 
póúem os chefes manter a unidade e disciplina? (bluito8 
apoiados). 

Sem idéas ajustadas, ficando em aberto as questões fun
damentaes, como pôde o ministerio, que representa uma 
opiniãO, haver-se perante uma opposicão que todos os dias 
o provoca e que todos os dias o interpella? Esse minis te rio 
não pôde derxar de ser timido vacillante; elle ha de ca
minhar entre brazas ardentes ..... 

O Sn. FEnnAz:-Entre ou sobre? 
O Sn. NADUCO: - .... ha de sei' irresoluto e temeroso de 

proferil' uma palavra, para não susc·itar susceptibilidades. 
VozEs:-E' o que se está vendo. 
O Sn. NADUC.O :-Não sei se ~ programma foi aceito; 

tenho consclencJa de que o não fOI .... 
O 8R. IlODlUGtrES SILVA :-Isso, sim. 

O So. NADUCO ... : pelo menos não foi publicado, e pro
gramma não pubitcado não é pl'ogramma, porque pro
gramma é a manifestação das idéas de um partido para ser 
conheCIdo, para acareia r adhesões, para fazer pl'osehllsmo 
(l11lDiados; muito bem). Era esta a minha questão .... 

O Su. D. lIh1!OEL : Foi approvado em minha casa, 
esta vão presentes perto de tiO pessoas. 

O Sn. N.l.llíJCO:-•.. E como eu gosto de ser franco, digo 
que por esh\ razão não acceitei o directorio. (~luito bem; 
muilo bem.) 

O SR. C. DOnGES:- Entito está separado ~ 
O SU. NADuco:-Espere o nobre senador. 
O Sn. l'UESlDGNTIl:-Peçoa atlenção dos nobres senadOl'es. 
O SR. NADuco: - Não acceitei o directorio lambem pOI' 

outra razão, e é, senhores, que eu entendo quo o verdadeiro 
directorio, o directorio natural de um partido é o proprio nlÍ
nisterio, sahido desse partido. (lII .. itos apoiados). Um directo
rio ~óra do ministerio, dispondo do ministeri~,. iml!0nd? ao 
UlUlIstCrlO, serVindo-se dos reCiu'sos do mllllsterlO, e um 
status in stat... (Muitos apoiado.; muito bem.) A verdade é 
a segllinte: a victoria do directorio!la de ser sempre a der-
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rota do ministerio: o direclorio ha de fazer amigos para si, 
e inimigos para o ministerio. (Apoiàdos; muito bem.) 

O SR. PIMENTA. BUENO: - E fazer do ministerio seu es-
cravo. 

O SR. PRESIDENTE: - Peço a attenção. 
O SR. NADUCO: - Senhores, no systema representativo, 

como o ministerio representa uma opiniãO, é eUe que 
deve indicar as candidaturas afficiaes e apoia las com as duns 
condicões a que alJudiu o discurso do Sr. Thiers na sessão 
do co'rrente anno, isto ê, ~uardadas as conveniencias, e não 
havendo abuso dos meios úe governo. (Apoiados.) 

O Sn. BAnÃo DE S. LounEN~o , - Já estou com a alinha 
gente. (Hilaridade.) 

O SR. NAIIUCO: - lUas, senuores, posto que, não aceito' 
o programma, eu devo fazer um protosto. e 6, que seria in
digno de mim hostilizar a situacão actqal ; hei de apoia-la, 
heI de facilita-Ia, hei de aplaina-la, por que tenho uma con
vicçao, e é que, a condi~ão essencial da paz pu~lica. é a e:ús
tcncia de um partido hbeml, 1101' que o partido hber~l e a 
accITo, é a iniCiativa, é n vida da sociedade (Apoiad.os). A 
organisação do partido conseEva~or é _uma cousa. mUIto ni7-
tural . o partido conservador nao e scnao um partido negati
vo. não e senão um partido de resistellcia, elle ha de appa
Tecer, logo que appurcce o partido liberal. E com~ po
deria eu bostilisar a situação, se. tenho por ill'lpolitlCO, o 
pllrigoso derrihar uma situaçãO sem haver uma oulra, que a 
possa substituir? 

Dirci, pois, ao partido liberal, como disse em 1862: ." Le
gitimai-vos pelas idéns. Se as idéas que vos oITereCl não 
vos servem, procurai outras, mas não podeis viver sem 
bandeira, sem um campo, sem uma organisação, sem uma 
disciplina. Uni-vos, deixai susceptibilidades pessones, para 
que não se diga como disse um dos li beraes distinctos da 
l/mnca: " A causa liberal é sempre infeliz, nno por CaUII-l 
de sius inimigos, mas por causa de seus amigos. » 

O que eu não quero, senhores, tomo a repelir, são os 
plll'tidos sem idé.ns, sem as tra~sformaçaes .cxiRidas pelo. es
tado real da SOCiedade. Aappal'lção do parhdo liberal anligo, 
com as mesmas idéas, com as mesmas tradicões, seria um 
anachronismo semelhante ao da bella do bosque dormente, 
que acordou com os trajes c com as modas do seculo passa
do, causando a .admíraçã:o da !leraç~o pl'escnte, (Apoiados). 

Tenho concluldo. (lIIuito bem; IMIto bem.) 

blicado pelo MercanÚI, concluiria seguramente que n1[o po
dia a este respeito haver entre essa [olha e o governo a menOr 
combinacílo. 

O SR. ·FERREIRA. PENNA :-EÍI desejaria que o artigo fosse 
contestado pelo Diario Olficial. 

O Sn MINISTRO \)OS ESTRANGEIROS: - Nas circumstancías 
difficeis' em que nos achamos, em relaçUo à republica 
do Ul'Uguay o governo não podia deixar de procedcr, e, 
portanto, não pod!l\ tambem deixar ~e. enviar par.a ali 
uma missão especml, c?m ce~t? Ill'hltl'lo para dehberar 
conforme as circumstancIaS eXigissem. Lembrou-se para o 
desempenho desta commissão do honrado con.selheiro Sa
raiva, e creio que não podia fazer escolha maiS acertada. 

O Sn. FERREInA. PENN!: - Sohre isso não tenho a menor 
duvida. . 

O SR. MINISTRO DOS ESTRÁNGElROS:. - ... ou. seja Jl~la sua 
capacidade e criterio, ou seja pela Importancm pohtlca que 
suas palavras pudessem ter Junto do governo, perante o qual 
era acreditado. 

Nem por esta circums.tancia se póde dizer qu~. escolheu-se 
para desempenhar a missão l!-m homem. de partido. Segura
mente, o governo não teve Isto em vista; mas, .na~a. ohs
tante, ohvervo ao senado que se porventura o mdlv!duo, 
incumbido de uma tarefa tão ardua, não lensse com sigo a 
eonvicClto de sua estreita l'elac.l0 com o governo. que o 
enviavá, suas palavras podião deixar de ler o peso que fôr.a 
para desejar junto do governo, peranto o qual era acredi
tado. 

Creio mesmo que não é ohjecto para repar? a esc?lha de 
um cavalbeiro não perten~ent!l ao corpo dlplomatlco. Os 
precedentes ahi est1to p:Lra Juslt~car a nom~ação de homens 
fóra dessa corporagão para as missões especlaes. 

O SR. FEnREIRA PENNA : - Sobre as qualidades do indi
viduo não fiz o menor reparo. 

O Sn. ~nNlsTRo DOS ESTRANGElnOS: -O nobre senador por 
S. Paulo fez á casa li leitura de alguns trechos do di,uurso 
proferido pelo bonrado con~elbeiro Saraiva e da resposta do 
presidente da repubhca Oriental, como que querendo en
xergar na resposta do presidente all(umas cens\lras ao modo 
como se express<Íra o honrado conselheiro Saraiva. 

O Sn. Pt:IIENU BUENO: - Não foi essa a minha intenção. 
O SR. ~milsTno DOS ESTnANGEIROS : - V. Ex. terá a bon

dade de me dizer qual foi? o Sr. Dilu, ",'leh'a (ministro dos negocios estrangeiros): 
- Sr. presidente, sinto ter de occupar a atlençilo do senado (O Sr. Pimenta Bueno dirige no orador algumas palavras 
depois do brilhante discurso proferido pelo nobre senador em voz baixa.) 
pela Bahia, que acaba de sen.lar-se, tratando de assumplos Auxiliando a minha memoría acaba o nobre senador de 
I!Ue seguramenle cllptivão mais a attelJção do que aquelles diZê!', quo () seu filo foi unicamente declarar ao senado, que 
sobre os quaes me tenho de occupar agora, em ordem a a resposla do prcsidente da republica do Uruguay era por 
considerar, as diversas observaçoes dos nobres senadores, demais trilllsparente. 
que hontem fallánlo, relativamente á repartiçãO de estran- Senhores, o governo não pôde, e nem podia do ante-miTo 
geiros que se acua a meu cargo. calcnlar, lIem desejar uma resposta uniforme da parte do 

O nobre senador pelo Amazonas, depois de havei' reparado presidente da repuhlíca. As circumstallcías collocárão o go
que no rei alo rio mais de nma vez se fallasse ácerca da Terno imperial em uma posicilo dilllcil c complexa i cum
missão especial, entendeu, nada obstante, que devia ainda pria-lbe oLrar, e está resolvido a ir por diante no proposilo 
exigir de mim alguns esclarecimentos ácerca do modo como que tomou, qualquer que seja o modo como o governo da 
deyemos empresar a fo~çll. enviada para reforçar a fronteira; republica considere a missão. 
qmz mesmo SllJer a opmião do governo sohre uma qucstao O Sn. PmENTâ BUENO: _ Estimo essa explicação. 
que S. Ex. é o primeiro a reconhecer que está pendenle, c 
que por conseguInte haveria sen&o prejuízo, ao menos in- O Sn. iIllNISTIIO DOS ESTRANGEIROS: - Essa explicacão o 
discricilO em assig-nalar desde já as medidas que só o tempo nohre senador não precisava que o gov~rno a fizesse; 'ella é 
e o córrer das circumstancias podem determinar. por demais tmnsparente em meu rolalol'lo. 

Perguntou mais o nobre senador se a publicação do Cor- O nobl'e senador pelo Amazonas Dotou que se fallasse em 
reio Mercantil, ácerca da Ilomeacão do honrado conselbeiro mais de um topico sobre a missão; pareceu, portanto, repa
Saraiva, bavia sido feita de aécordo com o governo. Sr. ral' que se trouxesse á luz tantas vezes este assumpto, porque 
presidente. o governo só tem uma gazeta, e é a que so pu- da repetição. podiá transluzir talvez alguma cousa que nãO 
.Mica aqui com a denominação de Diario Olficial. Este é o fosse convemente, que se soubesse de antemão. lUas, s~nho
seu orgão, pela manifes.tação de opiniões ahl exaradas res- res, o que. fazer, se quando o governo_ estudava os m~los do 
ponde o governo. A Imprensa entre nós como nin ~uem dar remedlO aos males que se passavao na Banda Onen.tal, 
Ignora é dlri::rida com to~a.a liherdade, cada um escre~e o foi in~erpelJado .p~rante as eamaras, ten~o por conseB.umte 
que quer, e mz a sua op~Dlã.o com toda a fraoqueza, e se o I de emlttlr o seu JUIZ? a s~melhante respeito na. millll[estil;
nobre senador, com o wterlO que todo! lue reconhecemos cão do qual não podia deixar de Cazer . algumas declarações 
quizesse prestár um pouco de attenção ao artigo então pu: que traoquillisassem o espirito das pessoas que, [aliandO 
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em nome dos interesseS brasileiros, par~cião de~con~adas 
de qlle o goverao não os tomava na aevlda consideraÇãO? 
Nestas eircnmstancias força er~ dizer alguma cousa, , 

Deviamos contar que esta manifestação nos trana algu
mas ditliculdades; mas o que fazer? Cruzar os braços? Pro
ceder 10"0 precipitadamente? Não; o governo tomou a de
liberaç~ que lhe par~ceu mais co~venie,n~e. Aeautelou as 
cousas alide modo que Jà se acha hOJ~ habJIltado para tomar 
providencias guer a missão seja aceita, como espera, quer 
Dão produza' os eQ'eitos que temos em vista. 

Em seguida a esse ponto o nobre senador p~r S. ~a~lo, 
estranhou que, falland~ em ~elaÇllo â d~marcaçao ~e lUllI!es 
entre as fronteiras do ImperlO e repubhca do Per,!-, se. diS
sesse \Iue a opinião exhibida, ha pouco, pelo eomnllssano da 
repubhca. relativamente á nossa linha divisoria de oeste a 
éste do Madeira ao Javary nos cl1usára sorpreza, e, o que 
ma.i~ é embaraco para a conclusão da demarcacão. O nobra 
senado~ entende' que só por equivoco se poderia'ter dito isso 
no relatorio entretanio que eu estou convenCido do que só 
por equivoco o nobre senador considerou desta maneira as 
palavras do relatorio. . . 

Digo que só por equn'oco, porque. Sr. presldente l a de
marcacão que se faz de nossas fronteiras com o l'cl'u, pelo 
lado do Amazonas, foi ajustada pela c~nvenção de 1858. 
Nessa convenção o governo, tendo. em ':ISta desembar?çar e 
tornar livre e commum entre o Impol'lo e a repubhca do 
Perú 11 navegacão do Amazonas, -'3gulou-s~ pelo tlti p08.ide
tis tomando pôr ponto de partida Tabatinga, afim do fazer-se 
a demarcacão de limites para o Norte, mediante uma linha 

~. recla até ó Japurá na sua conOuencia com o Ap~poris, e 
para o Sul as aguas do Ja\ ary. Na convençãO se diZ vaga
mente limites de Sul as aguas do Javary, pOI'que a explora
cito feita neste rio pelos geographos portuguezes, só cbegeu 
ã latitude de 5 gráos e 30 minutos, onae conlluem dous braços 
quasi iguaes, e s~ retirárão sem verificar 9ual era o princi-

. paI. Os nossos agentes p~nsadam~nte, P?I~, ~ão quizerão 
fazer mencão nessa occaslão da hnha dmsona de Leste a 
Oeste. • 

O SR. PllIlEllTA. BUENO: - Não era consequencia neces-
saria. 

O Sn. IlIli'lISTno DOS ESTn!IIGElllos: - ... e o não fizel'ào 
porque primeiramente podia dessa exploração resuHar em
baraços entre o imperia e a republica do Perú, e entre o im
perio e a republ:ca da Bolivia, 

O SR. PIMENTA BUENO: - Pelo contrario. 
O SR, MINISTRO DOS ESTR.L'IGEInOS: - Se porventura O fim 

principal da. convenção el:a desembaraçar o ~io Amazonas, 
não nos devmmos ater a dltliculdades, que podião demorar 11 
demarcação de límites. 

O SR. PIMENTA BOONO: -l\I~s se elles mesmos a olferecê
rão ... 

O SR. llUNlsTno DOS ESTRANGllIROS: - Elles não olforecêrão 
tal, llem os peruanos podião tratar da nossa linha divisoria 
com elles de oeste para leste até o 1I1adeira sem o concurso 
da Bolivia, que é igualmente cúnfinante com o imperio, 

O SR. PIMENTA BUENO: - E' outro equivoco da repartição. 
O SR. MINISTRO DOS ESTMNGElROS: -Não ha equivoco da 

minba parte, é do nobre senador. 
Portanto, se o pensamento do governo, no intuito de de· 

sembaracar a navegação ~o Amazonas,era terminar quanto 
antes a úemarcação de lmutes ao norte e ao sol até as aguas 
do Javary, ~ manirestação do eommissario peruano não revela 
senão desejOS de protellal', de demorar a conclusão dessa 
demarcação, Eis a raz[o por ql1e n[() só semelhante manHas
~çi!.o sorp~hendeu o gov~rno, visto que esse commissario já 
tI!lha nellCla das nossas ~ns~rucç(jes, senão porque como Já 
dISSemos era desnecessarlO ISSO para a conclusão dos limi
tes convencionados entre nós e a republica do Peru. 

O nobre senadorabundou depois em muitas consideracoes 
pelas quaes nos poderia ser de vantagem o aceitar a linlia ~ 
que se r~reriu o contra .almirante. Mariategui, e fallou, n~m 
era. posslVel que o deIxasse de Cazer, na Bolivia, porque 

s~m se de~enn!nar um ponto na margem esquerda do ~Iade!ral 
nao se pode tirar a paraIlela até o Javary, não era posslve 
que podessemos fazer obra, 
, ,Por essa occasião o nob:~ senador ainda disse que eramos 
Injustos para com a BollVla, porque não lhe facilitamos a 
navegacão dos seus e dos nossos rios, Senhores é uma 
perfoltá injustica do nobre senador. Quem attende~ para o 
modo como a Dõlivia desde 1833 pretende navegar o Amaza
nas, que li nosso, embora possa ella considerar-se ribeiL'inho 
quer pelo lado do Madeira, quer pelo PurlÍs, o que n[o estl 
ainda bem explorado, reconhecerá que é ella e só ella a 
culpada de n[lo termos até agora realizado ajustes seme
lhantes, como os que celebr.imos com Yeuezuela, com 
() Equador, com Nova Granada Q com o PCI'Ú, 

lIIandamos para esse clfeito um diplomata, o Sr. Ponte 
Ribeiro lá esteve, nada pôde conseÚ'uir ; sem etubargo, esta 
missão, continuou a rcpublica da 'Bolívia a julgar-58 com 
direito de ter sahida nas nossas aguas para seus pro
dl!-ctos o seu? habitantes independentemente de convenç[o, 
AlOda postenonnente em 1860 mandámos outro agente 
diplomatico exclusivamente eneal'fegado de tmtar sobre o 
mesmo assumpto, e esse diplomata depois de algum tempo 
de demora, voltou COIIIO o antecedente. Nada obstante o 
governo do Brasil pretende continuar no empenho de enten
der-se com aquclla republica a semelhante respeito. 

O nobre senador tem razão quando diz que não podemos 
abl'Ír nossos rios á navegação de todos sem que prêviamente 
tratemos dos nossos limites e comJ)inemos a esse respeito 
com os paizes Iimitrophcs. Mas ponderarei ao nobre senador 
que a pOli,tica de 00950 governo desde 181;0 roi preparar, 
para dar hvre curso oas suas aguas, o Amazonas porcrue este 
era o que, por se achar ~ovoado, podia mais facilmente 
prestar-se para esse fim, E' natural que o faca tambem a 
respeito dos tributarias rlo Amazonas, mas ô governo não 
poderá abri-los, franquea-Ios a todos sem imprudeucia, antes 
de bem explorados e de até certo ponto povoadas suas 
margens, 

Portanto, nito ,só em rclallão ao ~Iadeira. como ao Purús, 
o governo não pode estabelecer convenr.ão nenbuma com 
os ribeirinhos sem que primeiro se estipufem os nossos limi
tes, sem que pdmeiro se ro,,"ulem os deveres de cada um 
relativamente â navegaçao. lUas, como acabo de ponderar, a 
republica da Bolivia tem-se opposto constantemente a isso 
por sua pat'te, ora se aferra ao tratado de 1777, que o nobre 
senador sabe que muita gente entende que está sem vigor, 
ora recusando esse mesmo tratado. 

A politica da 1l0livia ate 1843 foi uma, em relacão a este 
assumpto e de 1843 para cÍ! tem sido outra. Se pôr ventura 
não podemos assentar na linha divisoria, como poderemos 
tratai' de abril' a navegação desses tributarios do Amazonas, 
pertencentes á republica da Dolivia ? 

Porque razão se afasta alie dO_Jlrocedimento que tiver1!o 
comnosco não só as republicas de Venezuela, Equador, Nova 
Granada e Peru, como no Rio da Prata o E,tado Oriental, 
Confederação Argentina e o Paraguay? O nobre senador sabe 
que o governo brasileil'o não adopta fi politica japollcza; de
seja, pelo contrario, vêr povoado o interior do paiz, deseja 
vel' aproveitadas as nossas riquezas nnturaes, deseja mesmo 
vêr constitui das as relações entre os diITerentes pontos mais 
povoados do paiz, porque só assim desenvolver-se-ha mais 
nctividade entre os habitantes do Brasil, e só desta activi
dade n05 poderá vil' o tmbnlho e a prosperidade de que ca
recemos, 

Em seguida á este topico, fallou tambem o nobro senador 
Acerca da questão Bearn, reparando qne no relatorio se dis
sesse cruo continuar-se-ha a discutir. S. Ex. entende que de
viam1lS desde a ~rimeira nota ~ór termo á discussãO, sem S6 
recordar que a discussão não Importa concessão, que a dis
cussão é muitas vezes, como neste caso, um aeto de mera 
eorlezia, 

Da nota dó governo, publicada no relatorio, se vê bem 
que o governo manifestou, e de um modo peremptorio, como 
encarava a quesUto aventada pela lega cito franceza. lIas, se
nbores, as retle1ões que depois fez esse illustre agente di
plomatico n[o devião merecer essa resposta brusca, a qu 
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alludíu o nobre senador. Nós sabemos que o direito interna
cional da Europa de 18tO para cá, tem sofl'rido modificação; 
nós sabemos que, apczar de ser principio inconcusso do di
reito das gentes, que a exterritorialtdade só compete aos 
navios de guerra, modernamente, quer por occasião da ques-
1ii.o Trent, quer por occasião da questão Atmis, tem-se pre
tendido que esses vapores - correios não devom estar su
jeitos á visita, não só no alto mar como nos portos. Não 
quero fazer applicacão, do que então se disse, para o nosso 
caso, que realmenté é difl'erente ; faço esta observação uni
camente para ponderar ao nobre senador que, o que uma 
vez foi opinião do governo fl'ancez em 1840, IJóde deixar de 
ser agora. 

Ponderarei mais ao nobre senador, a insistencia com que o 
governo da Franca está pretendendo tOnJar a dianteira em 
certos e determÍnados principias e que julga convenientes, 
não só a si como aos reclamos da ch-ilisaciio Rctual. Não falta 
na Europa quem suppunha que, destinados esses transportes 
para dar celeridade e certeza â correspondencia, não devem 
esses navios ser por modo algum demorados, e embaraçadas 
!uas viagens; que ha nisto um intereíise geral para todas as 
nacôes, que os subvencionão. Não falia quem ali diga que os 
paquetes tommandados por officiaes de marinha, tendo á 
bordo agentes de difl'erentes governos para as suas malas, 
devem estar como que resguardados dessas pesquizas c dili
gencias, a que estão sujeItos os navios mercantes propria
mente, Procurârão para isso estabelecer uma diITerenr,a, 
denominando os mixtos, em consequellcia querenl que alies 
tenhão taes e determinados privilegias. 

Felizmente creio que, a soluciio desta questão na Europa 
não importa para a hypothese '9uc nos occupa, e estou per
luadido de que, qualquer que seja a cortezia que o governo do 
Brasil pretenda ter rara com o agente diplomatico da França, 
uão cederá um seilIl do seu direito, salvo se houvesse COll
veniencia em estipular uma convencão, o que por ora 
ainda nlto descubro. ' 

Em seguida a isto (aliou ainda o nobre senador, nas COll
venclies consulares, e, Sr. presidente, consinta V. Ex. e o 
senádo que cu mostre meu pezar pelo mo tio como se mani
festou a este I'espeito o nobre senador. Depois de ter desacre
ditado as convenções, dizemlo que erão pessimamente redi
gidas, depois de ter feito vêr a necessidade talvez, de uma 
refôrma dessas convenções ... 

O SR. PllIlENTA BUENO: - Disse que não concordava com 
muitas censuras que se tinhão feito na camara dos depu
tados. 

O SR. MINISTRO DOS ESTRAlIGEInOS' - ... Accrescentou. 
que só na intelligencia vigorosa do nobre senador pelo 
Rio de Janeiro, o Sr. visconde de Uruguay, podia encon
trar o governo l'ecurso para fazer face a nota eoUectiva. 

O SR. PIMENTA BUENO: -(dirige ao orador algumas pala
vras em voz baixa). 

Em vista das declaracões que me acaba de fazer o hon
rado senador pela provilicía de S. Paulo, vejo-me forcado a 
modificar a serie de minhas observacões. ElIectivameille eu 
entendi que S. Ex., considerando as convencões pessima-
mente redigidas. . . -

O SR. PIMENTA BUENO: - No arl. 7", 
O SII. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -. .. no !u·L. 7". que é 

o assumpto da nota colIectiva, tinha encontrado Iinitivo a 
este mal, na po?~nte intelligencia do ilIustrado Sr. visconde 
lIe Uruguar. DIZIa eu então, senhores, que tinha ouvido 
C~1Il1 pezar IStO, porque I'eputava que uma opinião tão auto
muda, corno a do honl'ado senador não podia deixar de 
trazel' difficllldades ao governo em ~ma questão pendente. 

Entretanto, qualquer que seja a deferencia que eu deva ter 
pel~s luzes do ~o!~'ado senador nesta materia, respeitando 
mUlto a sua OpllllUO, eu refiro ao senado o que disse na 
outra camara, tratando deste assumpto. Cousiderando as 
convenções, c?mo fazendo earte da legislaçãO do )Jaiz, hei 
do responder a nota collecLI va, com a mesma seguridade e 
firmeza com que tenho dado algumas decisões, relativamente 
a pontos contestados dessas convenções. 

O nobre senador pareceu tambem extranhar que eu 
risse as notas collectivas As reclamacões que pudesse 
separadamente as diyersas legações)nte!,essadas a 
peito. lIias, Sr. presidente, senilo ldentIco o 
reclamacões de que se trata, o facto de 
agentes ·diplomaticos collectivamente, não era 
que eu deixasse de responder, com toda a 
preferia esse modo por me facilitar assim a 

Em vez, portanto, de receiar complicações em 
que não os deve ter, porque as reclamações são 
leetivamente, acho que o governo de meu paiz 
a oecasião de responder a todas juntas, dando as~im 
munho de que nlto receia pressão; e seguramente só 
receiar pressão, aquelle governo que nilo tem 
si nem de seus direitos. 

Creio que forão estas as observar.ões feitas em reI 
reparti cão dos estrangeiros, e creio que da minha ~ar 
da.tlo as explica~ões que, se não forem satísfactonas 
honrados senadores, ao menos são a revelação do pCllsa.ment 
dQ governo. 

O Sr, Pal'anbos :- O discurso do nobre presi 
conselho tirou-me todo Q animo para dirigir ao gabO 
todos os directores da actual situação politica alguma 
xões, que me paredão neccssarias e tendentes a 
malo3 que, a meu ver, a llolitica dominante está 
ha de causar ao (Jaiz. 

O nQbl'e presidente do conselho comecou o seu 
dizendo-nos que hontem não sentira necessidade (Ie 
tribuna para responder aos dous discursos que o senado 
viu a respeito do 'l'oto de graças. S. Ex. disse-nos mais 
os discursos proreridos na camara dos Srs. deputados, 
occasião deste mesmo assumpto, não tornavão neces 
inlcrvenciio do g-overno nos debates ali suscitados. 

Os nobres ministros, quando todo o paiz es 
respeito do verdadeiro programma politico que 
seus destinos, quando as mais graves 
em todos os espiritos, em face uda;;s~e~:dê'I:~ou~:~~u'd~~S~' embaracão o nosso progresso, 61 
quatro, 'qualcjuer numero de discursos dos del~ufadl)s 
si~ãO, em qu~ se rcn~vassem reflexões já feitas, mas 
cada dm adquu'em maIs força .... 

O Sn. PIMENTA BUENO :-Apoiado. 
O SR. P.inANlIOS : - .... que os factos quotidianos 

justificando e exigindo que se repitão, não erão 
para demover o gabinete do seu silencio. 

O Sn. FERRAZ :-Assim dizia eu em outro tempo. 
O Sn. !'AIlANHOS: E pôde !'er que Q nobre senador 

tivesse muita razão. 
Nas circumstllncias actuaes e na occasião de assumpto 

importante, de um debato tão solemne, eu creio que o 
presidente do conselho e seus collegas, tão aptos para 
certames, t[o amestrados nolIes, devÓriIo ter-se 
mais solicitos em esclarecer o paiz sobre as 
sua política, sobre as necessidades 'publica5, sobre 
ciações e designios politicos do gabmete; e que pelo 
devêrão mostrar-se mais cavalheiros para COlll II.quelles 
os pro\'ociIo a estes debates. 

O nobre presidente do conselho no~ disse :-Fomos 
dos de Ullla politica reaccionaria e exclusivista. 
eusacão partiu do nobre senador pela pro\'incia 
e S. ·Ex. o Sr. ministro como respondeu? Limitou-se 
simples negaçãO geral e explicou apenas dous factos. 

Senhol'cs, é cst!' tHlllbem li accusaç~o mais grave 
tenho contra a Situação actual ; e crolo que nesta 
não posso deixar de ser acompanhado pelo meu nobre 
o ilIustre orador que ba pouco vimos apreciando o 
passado e prcsellte politico: refiro-me ao nobre senador 
provincia da Bahia. 

Depois de um periodo que se denominou de COllCllllal'" 
depois de um pel'iQdo de tolerancia, até de coa 
ahorcs, reapparece uma politica cujas tendellcias são 
credito, a execmção do passado, passado em q 
muitas das iIIustrações que hoje honl'ão o partido 
nante tiverão grande parte (apoiados); o dcscredito 
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d a destituicão de todos quantos fU!lccional:ios não C~lsações; quizera _ou, ir de S. ~x. algumas palaV1'as que ser-
pa~sa o~eito e homênagem á sublime pohltctl dominante I vissem de protecçuo aos pl'OSCl'lptos e puxes sem algum cobro 
jUliIo. pl não a oiados) aos desmandos dos agentes da autoridade publica. S, Ex. 
(Ap-ola:d~ e ola fimeira vez !allei, d iSC~ltilldq o primeiro limita-s'!. a ~izer·nos: ::-Eslalllos em. maré de rosas, essas 
,QllIlde Faca/desta sessãO, eu pomlcl'cl, apomndo-me em acc!l~açoes sa~ todas Illfundada?, rema por toda a pU;l'te o 

vO~~ridade~ insuspeitas, a convelli~ncia de scpal'!ll'-se a po- espmto da mal~ lIltensa toleranw~ ; sfio meras visões os ca
r~' da administracão. Ainda hOJe eu poderm Invocar em sos de que faltais; e o nobre preSidente do conselbo lamenta 
I ~~a apoio novos dôcumentos de autoridades, indeclinaveis, flue tantos hrasileiros, algu~~ Uo, d,istinctos "como ,o nohre 
~ra provar quanto é injusta e !atal esta pohllca, que con- • scnador ,pelo Amazonas, seJao vlctlmas dessas Visões da 
p te os meios de administracilo para os quaes todos con- I meia-nOite 1. .. 
~~~remos, e que são dados ao governo' no iuteresse de tod~s, ,Sr. prcsidente, estes factos, esse e~tado do c~usas já não 
em instrumentos destinados a co~serval' ~o podcr um partido po(!emmaravllh~r· nos ,são c?~seqnencI.aslleccssartns de}l0ssos 
e a perseguir o partído contrano. (Apotados). ultlmos acontecimentos p~htlcos:. a sltuacão, como fOI crea-

O S 
o 'DE DE JEQUlTh'lllOIIUA:-llIuito bem, da, c~rno se a~ha. conshtUlda, nao pó de aOl' outros. fru~tos, 

11. VISe ri ,.' (,~pOtados) Nos vimos o empenho nobl'e, mas serodlO e llIef-
O SR, FERRu:-nlas Isto e antigo. ficaz, do nobre senador pela Bahia, querendo o[erecer á si-
O SIl. PARAIISOS : - O nobre senador pela provincia d,a tuação u!n programma qu~ alia rejeitou, quando se tratava 

Bahia que me dá o aparte parece crer (lue as cousas anh- de organlsal' um novo par lIdo e de leva-lo á luta das urnas. 
~s Jevem pCl'Jhanecer se~pre; mas o que li mão, por m~is Reconheço com o nobre senador pela Dahia a necessidade 
~ntigOquc seja, deve ser corrigido ou desapp~re~el' ; e Ol~- ue que e~istão partidos bemdefin!dos,o que phitêem o gove~
guem melhor do que o nohre senador pela provlIlcIa da Dalila no do palz no campo, das lutas mtellectuaes, den~ro dos 11-
se ~óde propor esta grande tarefa. mltcs da nossa constitUição; mas o que nunca se ,ViU, sonho-

Está senhores na consciencia de todos que uma reaccfio, res, é que se produzisse tão grande abalo em um paiz, que 
em algnns'poDtos phrenetica, se .tcm desen.voMdo por iodo se dissolves~e uma camara, que houvesse uma luta eleitoral, 
o paiz.' Até, senhores, secretarlOs de capltaOlas. de por!os que a autol'ldade se mostrasse empenhada com todo o esfor
têm sido' destítoidos, porque n~o pensão como a~ mlluenclas ço ,para dar tri~mpho a um partido, sem que e~te pal,tido 
do dia. Na Prussia, onde não eXiste um governo lIvre como o estivesse orgamsado, como não estava o partido dommante, 
do Drasil, f':lneeionarios publicos em 1863 pnderão apresen- que não I~nha programma feito, qu~ lin~a rejeit~do o un!co 
tar-secanclldatos, e, guerreados pelo Kovel:no l sus~entarJ~s que lhe fura apresentado por uma mtclhgencla taO SUpOl'lOI' 

'--"-pélã"oPiF)siC[O',' triumphárão: é o propno dlcclOfi<l.rlO poh- como a do nobre senador pela Bahia, 
tico de Blôck, hoje citado pelo nobre senador, a quem !la O" D 'I' ' N~ é - . ' 
P

ouco me referi que menciona esse facto para mostrar a oR,: li ANOEL, - ao exacto, deve estar convencido 
". ' l' . d do contrarIO, convemenCla ,de estahelecerem-se os IInHes que cvem se-

parar a administl'acão da política. Entretanto, Iêmos nos O Sft: ~AnA"IIOS : - O quo hoje deve admirar-nos é lrue 
jornaes que um secI'étario de capitania de porto, pOI'que na nos queu'ao convencer de que é cousa normal, pl'opl'ia do 
respectiva assembléa provincial dou um voto contrm'io ao sys,tema representatlvo, qU,e, assim se revolva o raiz, assim 
presi,dente ~a provincia, ou que a este desagradou, foi pouco se !fiverta a sua ordem pohtlca", 
depOIS destltUldo I O SR, D. lLlNOEL : - Na casa estão tres testemunhas e 

Todos nós sabemos que os o!6.ciaes dos corpos de 'policia comigo quatro, que dizem o cOlltl'ario, E' muito serio isto. 
têm uma missão de confianca, bem como os o!6.cHles do 
exercito; mas nunca se viu qúe as mudancas políticas entre 
nós trouxessem, ipso facto, a necessidatle de substitui!' a 
o!6.cialidade do~ corpos polieiacs, E todavia isto tem aconte
cido uldmamente em mais de uma provincia, Na provincia 
de Sergipe olliciaes antigos, que por mais de uma vez tinhão 
arriscado sua vida em defesa da ordem, sustentando a auto
ridade publica, forão destituidos, porque a poli tica tinba 
mudado, o er!l preciso i}la~gurar um novo regi~en político 
naquella, desditosa pl'OVIOCIU, As corres[londenclo s dos jor
naes. n~s dizem !lue tambem na pr0.vi.ncia do Maranhão erilo 
d!lslttUld~s, olllclae~ do corpo de pohem, porque não perten
ClitO á opinião dOI,lllllante; que forilo nomea~os olllciaes ' {les
soas" estranbas aqu~Ue corpo, com preterição dos omemes 
qne la a eUe pertenclão, a despeito da respectiva lei, E' isto 
o quo se vê em toda a parte. 

O SIl. FERII.AZ:-Olliciaes de policia? 
O SR. PAnAISHOS: -Demíttidos. 
O Sn: FSIlRAZ:-E que o fossem. 
O SII.. PAlIANnos: - E os secretarios de capitanias do 

portos? 

O SR; VISCOIIIlE DE JIlQUlTlI'lnONIIA:-Em Pernamhuco ba o 
Cacto d,a assembléa pa~sar, uma casa de uma para outra 
Creguez}a para seu proprletano ti mora1:lor não ter inUuencia 
Das eleIções, 

, 'O SR. PARAlmo.s : - ;Muitos outros facto;, a imprensa nos 
tem revelado;, serIa precls.o desenrolar aqui um longo catalo
go, s6,eu qUlzesse mencl?na-Jos todos, e eu não me propuz 
es~a tarefa: fallo á conSClenCIa do gabinete do seu 'Ido e do 
plllZ. ' , 
, Longe de mim atlrihuir ao nobre presidente do conselho e i seus eollegas o proposito de antorisar ou acoroeoar taes 
a~tot ;, ma~ eu qUlzera. que o nobre presidente do 'conselbo 

11 osse tlio reservado,· senão receioso, quanto a essas ac-

O SR, rftESlDEIiTE : - Attenção I 

q SR, PARANlIOS : - .... e ([ue os vencedores devem or
gaOlsar, s.e e formular o seu pl'ogramma quando no poder e 
com detl'lmellto deste poder, 

O ~n. SILVEIRA DA MOTTA (ao Sr. D, lIfanoel) : - Os Sl's. 
Ottoms approYárão? 

O SR, D. nlA,NoEL : - Não estavão presentes. 
O Sa, T. OTTOll1 : - Nem approvárão. 
O SR. SILVEIRA D-' l\IOTTA: - Oh 1. .. 

O SR~ PAllANIlOS : - Eu ponho de parte a discordancia em 
que estao os nobres senadores que podem dar testemunho a 
respmto da approvação do programma; porque, como quer 
qne o facto tivesse Ioga!' nas reuniões secretas, o que é 
ce,rto é que esse progr~mma. não viu a I~z do dia, ,(Apoiado$,) 
Plogl'amma que uão e publIcado não pode constltUlr a ba.n
deira de um partido, (Apoiados)_ 

O SR. SILVEIRA liA ~tOTTA : - Esta é que é a questão, 
O Sn, D, MANOEL : - Agora é que os senhores fazem 

questão disso. 
q Sn. PARANnos: Não é minha intenção, porque iria 

~u~to longe, acor.npanh~.r o nobre senador 'pela Bahia no ;,eu 
letlospecto, POhtICO. 1'hn!(uem rende mais homenagem aos 
talentos, á lllustração, ás mtenções do nobre senador 'do que 
o. humilde orador que oru se dirige ao senado' mas peco 
hcença ao !llcu nobre amigo para dizer-lhe que elte, sempre 
que aprecia o penodo cbamado da. conciliacão me deixa 
esta .c~en~a, que S. Ex; está convencido de quê a' politica da 
conclhaçllo se a.cbava Inearnada na sua pessoa; desde qU!l 
o Dobte senador separou-se do ~abínete de 1'2 de dezembro 
de 18a8, resul~a de suas aprecla~ões. a coneiliação expirou 
para nunca mais apparecer, 

O nobre senador pela Bahia, quando membro do ga.binet() 
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projecto 70ncernente. ~o serviço da guarda nacional e outro 
ae orgaOlsação muIlIClpal.. .. 

O Sn. FERRAZI - Forão distl'Íbui:!os at-é. 
O SR. PARANIlOS:- ... um de refOrma da lei de 3 de de

zembro .•• 

de 12 de dezembro de 1858, julgava findo o periodo da con
ciliacão? Não tinba entlio esse gabinete a mesma politica 
que dirigiu-nos durante a administração de 6 de setembro de 
1853 ? E os factQB posteriores fallão contra os conserv~dores 
ou contra os seus advel'sarios de então? Quando expirou a 
conciliação, {Iuem soltou o grito de cerrar ~l,eiras? Em 
1858 não nos apresentámos com a mesma ~ohtlca ante as O So. FEORAZ :- Estão impressos. 
camaras a ante o paiz? De que lado partm esse grito de O SR. PAnANIlOS :-Carecião ainda esses projectos de algum 
luta a todo o custo '1 estudo, nlio tinMo recebido a ultima de mão; mas estavão 

Na campanha eleitoral de 1860 apparecêrão do~s partidos concebidos e formulados por escripto. Tambem creio que o 
em accão: quem oreou o segundo, quem arregimentou os nobre presidente do conselbo nào deu ainda a ultima de mão 
adversários do gabinete de 1800'1 ao seu projecto de reforma judiciaria, aliás já apresentr.do 

E quando os alliados desse gabinete tinhão de lutar contra na oulra camara por uma de suas com missões. 
um partido arregimentado, e que envidava todos os meios Está, portanto, manifesto que o nobre presidente do conse
para derrotar os seus adversarios, estranhava o nobre sena- lho 11M teve razilO na censura que nos fez outr'ora e hoje 
dor pela Babia que o Sr. conselbeiro Euzebio, cuja ausencia repetiu, quando disse que os mmisll'os do gabinete de 2 de 
devemos lamentar, escrevesse uma circular avisando seus março do 1861 aununciárão trabalhos que não estavao 
amigos de que os co~trar!os não querião saber de concilia- plOmptos. 
cão e sómentc do vlctona para os' seus? O nobre senador 
pela Bahia roi pelo menos injusto quando lançou á conta do O SR. S/L VEIRA DA MOTTA :- Havia tambem um projecto 
lado conservador a morte da conciliação. (~poiado$): de monte-pio militor. 

O nobre senador veiu augmentar as dUVidas e as mcerte- O SII. PARANUOS :-E' verdade, havia tambem esse trabalbo. 
zns em que nos achavamos :-Não ha mais conciliaçãO, não A memoria do nobre ministro foi, país, infiel; e, já que SOIl " 
ha mais liga; tambem não ha ~artido novo, completamente obrigado a auxiliar a nlemoria de S. Ex., devo tambem re
organiôado, com prosramma feito ti geralmente aceito. cordar-Ihe que então se apregsou a censurar esses projectos" 

O que. temos pois'l Um vacuo immenso, no qual sómente pela noticia rapida e prefunctoria que delles davão os rela~ 
o nobre senador pela provincia da Babla póde fazer a luz. torios, sem esperar que fossem apresentados 11 pudesse apre- • : 

O Sn. Nuuco :-Não tenho c'ssa pretenção. cial-os no seu contexto. Então o nobre presidente do conselho 
dizia-nos- não é preciso mais para julgar de vossos pro- , 

O Su. P",nÁNIIOS :-0 nobre senador jlela Bahia nos disse jectos; basta uma ou outra idéa que os relatorios olferecem 
que não se Ibe devia attribuir a paternida~c desta s!tuaç~o, a respeito delJes. Eis aqui, senhores, como se procedcll • 
porque não lia forças humanas que possao crear sltuaçoes para com o gabinete de 2 de março de 1861, gabinete su~te~
poliíicas; que as situacões nascem por si mesmas, silo conse- tado pelos Cidadãos a quem o nobre senador pela provlllClli . 
quencias dos factos sóciaes que se encadeião. Entretanto, o da Bahia hoje quiz imputar a morte da conciliacão ... O re
nobre senador pela Babia nos dizia na mesma occasião que t1'ospecto de S. Ex. foi evidentemente inexacto ã injusto. 
ba necessidade de reorganisar o partido liberal, e justificava Passarei, SI' presidente, a otrerecer ao senado e ao nobre 
o íacto, que ultimamente presenciámos, de querer o governo ministro de estrangeil'os alllumas reflexões concernentes • 
constituir um novo partido com elementos tirados dos anti- nossas relacões exteriores. A materia é summamente 
gos dar-Ibe um programma e torna-lo fiel a esse program- tante; talvez que eu ploporcione ao nobre ministro de 
ma.' Ao passo que o nobre senador pela Ba~ia dizia-nos- trangeiros occasião azada para evitar interpretações que, a 
Ilão fui creador de situação alguma, porque nlOguem ba que meu ver, podem ter algumas passagens do seu relataria, em 
aI! possa crear, elle se mostrava empenhado em resolver o detrimento das boas relações do imperio com os estados dó 
problema qu~ dcclarára .impossivell. . . Prata. 

Assim, pOIS, estamos em uma 51tuacão arllfiClill, que é O nobre ministro de estrangeiros, íallando da missão 
um verdÍldeíro imllossivel, na opiniãO áo nobre senador pela pecial enviada a I110ntevidéo, exprime-se por varios 
.Bahia; a em taes circumstancias o que nos resta '1 Esperar em mais de um artigo, mas a ídéa que parece fixa é 
que a Providencia nos tire de tào grave . Não Im tem resolvido uma alteracào de politica. Eis como foi 
neste mundo quem Ilossa dar-nos o , pelo qual ciada aquella missão em despacho dirigido ao ministro 
possamos sablr deste labyrintbo. A Çã? ~ um I11agestade, residente em .Buenos-A,res (le): 
Impossivel, no conceito âo nobre senador pela provlDcla da «Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1863.-Ne 
Dabia. que dirigi a V. S., com data do 'j do 

O Sn. NADUCO:- Esta interpretação é de V. Ex. de copia do que na mesma data passei á 
O SR. PAIIANIl05 :- Eu, pois, espero, como muitos outros, I110ntevidéo, annunciei,lbe a resoluçàO, que 

resignado que ri Providencia resolva o problema que o no- de Sua I11r.gestade o Imperador, de alterar a sua 
!lrtl senador pela provincia da Bahia, com summa sabedoria, quella republica. 
ljualUlcou de impossivel. « Completando a informa cão que o referido despacbo 

S. E;., P SI'. presidente do conselho fez ao gabinete de por objecto prestar a V. S.; afim de habilita-lo a 
l de marco d/l1861, se bem ouvi a S. Ex., uma censura, cooveO/entes explicacões ao governo da Confeidelraç:ão, 
respondeüdo a OIltra, ttUe lue fúra feita pelo nobre s~n!ldor ventura Ih'as pedissê, devo agora 
que encetou o debate 40 voto de g:aças. O nobre m.ml~tro governo imperial, considerando a natureza 
díslie: - Quando censurei em um discurso da corOa a lDdlca- do Ilssumpto' julgou conveniente enviar uma 
cão de muitas medidas, sem que os respectivos projectos 11 Montevldéo, para entender-se com o 
êstivessem promptos, eu dirigia-me a um gabinete, no ga- so~re a alludida alteração de política, que as 
binete de 2 de marco de 1861, que havia incorrido nesta ~ façamos em nossas rela.ções com o mesmo governo. 
fn.lta ; que indicava necessidades, fallava em .reformas, sem • . . . . . • . . . . . . . • . 
que tivesse os projectos já pre(l~r~dos. CI'el~ que S. Ex. " O objecto da missão, como V. S. já sabe, é M.,cn""ír: 
IlCerescelltou:- Vim quando mmlstro e preSidente do con- por meios amigaveis, do governo oriental, a sol 
tllbo, verillear que t~es projectos não e.'l:Ístião. facto ria de algumas reclamações justíssimas que 

Jle,I),II)l.CJlt.e, 11 ;lssevcração do nobre ministro colloca-me temos pendentes, e a a~opçào de proyiden~ias e 
em al"un.a dillicuidadll, porquo tenbo de contestar uma pro- que ellicazmente protellio e garantão a Vida, 11 honra 
posic[o enunciada com tanta aftlrmativa, e a contestação ou propriedade dos .brasi!eiros ali re~identes. 
Jlfov-ará contra a memoria do nobre minigtro, ou contra as «O governo .1mperml nada mais yretende., 
~r/ldicões das secretarias de estado. A verdade, porém, é lirme no J~roposlto de guardar a II}als perfeIta . 
S/l.8 Ó gabinete de 2 de março, ~m 1862 quando a. censura o ahstençao nas questões e lutas !ntern.as da repubhca. 
!j),e f.o~ f~,~, ~i!l!!ª al~uns proJcctos eiahQrados: tmba um I {( nesoheu tambeIn o ~overno Impenal, COillO V. S. 
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. t elo já mencionado despacho de 7 do corrente, reforear 
~~s ~o~sas fronteiras na provlOcia de S. Pedro .do Rio;Grari.rle 
dõ Sul, não só para fazer I'espeilar o ternt?rlO do Impeno, 
como impedir melhor a passagem de contmgentes para o 

enaral Flol'as ; servindo ao mesmo t.ClI!PO essa força para 
groteger e garantir o.s interes,.es brusllwo.s, se, COll~ra o que 
é de esperar nao qUlzer ou llao puder faze-lo por SI o go-
verno da republic!l' . 

« Cumpre-me Igualmente prcycnlr a V. S. de q!le o go-
verno imperial deliberou. substit~ir algu?s dos naVIo; de que 
se compõe a nossa estaca0 no RIO da Plata, mas nao allg
mental' o numero delles' como aliás se tem propalado na 
imprem.a desta côrte, a~tol'Í,ando juizos infundados sobre 
a~ intencões do mesmo governo. 

" Em-resumo e com franqueza, o pensamento do governo 
de Sua Magestade é f~zer um u1tímo ap~eHo aml~avel !lo 
governo do Estado Oriental, para consegUIr a so!uçao. sat.!s
f~ctoría de. nessas justas rccl~m~ções) !l as p.roYl.den~!as I.n
dlslJensavels para que não sepo Illudld.<ls (J ~l'Ustl ada, a p! 0-
tecçiio e as garantia~ que as propnas lms .da rcpubl:c.a 
afia~cão aos seus habItantes; sendo que, embala com peza!, 
ver-se-ha o governo imperial for~ad? a usar dos seus. pro
prios recursos, 50 por ventura contul>uarem a. serem meffi
cazes os da republica para a seguran ça da ~'Ida, haura e 
propriedade dos brasileiros (Iue nella residem." _ 
. Meu primeiro reparo assenta sobre e,ta declarac~~: o go

Terno imperial iulgou conveniente alterar a sua po1lt!Ca para 
com o Estado Ol'iental do 1Jruguay. A alter~çiio de pollt!ca 
pódedar-.se quan.to aos fins ou quant? !los meIOs. 

Até hOJe os ob]ectos de nossa pohtIca .com aquella rcp'u
hlica erão os seguintes: munutencão da mdependenClu e m
tegridade do Estado Orie.ntal do .lfr.uguay, pr?tecção aos dI
reitos c pessoas dos subdltos bl'uslle!Fos alI reSIdentes, desen
volvimento dos interesses rceiprocos e commUIlS, de navega
cão, commercio e boa vizinhanca. Creio que a alteraçiio de 
politiea nãO diz respeito a estes' fins; supponho quo, relativa
mente ao Estado Oriental, queremos hoje o mesmo que que
riamos hontem. 

Para não fatigar a altencão do senado, deixo de ler varias 
passagens do reIatorio eon·cementes li miss[o especial, em 
que se reconhece que o governo imperial te\'e 8empre debaixo 
de suas vistas, tomou sempre a peito dar protecçlio efficaz 
aos subditos brasileiros. 

A alteração pôde ser quanto aos meios. Os meios em
pregados até hoje para com aquelle estado, _ assim como 
para com os outros estados conterraneos, erãll de preferen
ela os mais moderados e benevolos, e só em casos extre
mos medidas coercitivas ou a forca. Pelo que deprehendo 
do relatorio do nobre ministro, a alteracão consiste sómente 
em que o governo entendeu conveniente 'apresentar um ult'i
matum ao governo de lIIontevidéo, com relaclio ás violencias 
1\ esbulhos de que têm sido victimas os subuítos brasileiros 
residentes na campanba daquelle estado, com a cominaçãO 
de recurso á força, se esse uttimatum não for satisfeito. 

Niio quero discutir a missão especial, é negocio grave e 
pendente, e por isso devo abster-me; quero seguir o prcceito 
do Divit'io Mestre, que me será licito traduzir por estes ter
mos, não devo fa~er aos outros aquillo que já pI'aticárão 
para. comigo; O meu desejo é dar força á acção do governo 
na SItuação em que elle se collocou, e não enfraquece-lo. 
Mas o annuncio de uma alteraciio de politica, em nossas I'ela
sões com a. Republica Oriental do Urugua y, póde suscilJ.r 
apprehensões, e o nobre minístro dos negocias estrangeiros 
sabe flue no Rio da Prata mais de uma vez temos sido ac
cusados de nutrir intenções reservadas a respaito rlaquclle es
tado; por mais de uma vc~ telU·se alludido a uma política 
tradicional que se oeeulta, e que hcrdámos da metropole 
portugue~a. 

Eu crei~ que não houve alteração em nossa politica nO 
que respeIta aos seus 6ns; que a unica alteracão é que o 
governo imperial Julgou que era chegado o momÊlnto de apre
sen~r o seu ult~matllm ao governo de Montevidéo, com a 
c0ll!mação de recurso á força, se esse ultima/um não fosse 
aceIto. Se tradllZo bem o pensamento do governo imperial, 
peço ao nobre ministro dos negocios estrangeiros que o con
firme. 

Vejo no relatoriofallar-se algumas vezes de missão pacifica, 
com msi~tencia; vejo que, no despacbo do nobre mmistro á 
legaçlio Impenal em Duenos-Ayres. se procura desvanecer a 
ídéa de reforço á nossa esquadra do Rio da Prata ... 

O Sn. iIlI:>!ISTRO DOS ESTRANGEIROS: - Desvanecer a idéa, 
não; rcstabelecer a verdade dos factos. 

O SR. PARANllOS: - .... declarando que farão substituídos 
alguns navios, mas não augmentado o seu numero. 

O Sn. ~musTno DOS ESTn.l.NGlIlROS :-Justo. O nobre Eena
~or sabe que as folhas aquí darão publicação a factos 
lllexactos. 

O SR. PAR:\NIIOS: - O que importa esta rectificação? E' 
remover a Irléa de que augmentamos a nossa fOl'ça naval 
lIa 1\io da Prata, por meio de navios do maior força, ou 
augmentulldo o numero destes. As vuriantes que se lêm no 
relatorio-a missão ti pacifica -, o governo não ([uiz refor
car a sua esquadra-pódem crear duvidas sobre as verdadei
ras disposições do governo imperial. 

O Sn. MINISTRO DOS IlSTRANGllll\OS: - Em quem quer 
acha-Ias. 

O SR. PAnANllOS: -O nobra ministro dos nego cios estran
geiros diz-me, em seu aparte, que tnes duvidas só podem 
gerar-se no espirito daquelles que as fJuizerem achar. Real
mente é uma observacão esta do nobre ministro dos negocios 
estrangeiros a que eu não sei l'e~ponderl quo eu não espe
rava ouvir de S. Ex, Devo, pois, ponuerar c mostrar a 
S. Ex. que, se elle sabe com decisão e coragem zelar os 
interesses deste paiz perante o estrangeiro, como ha pouco 
nos disse, se cite não treme ante a responsabilidade de seus 
aetos, o senador pela provincia de Mato-Grosso sabe tam
bem com a mesma decis,io e coragem cumprir-o seu dever. 
Embora as minhas reflexões talvez parecão a S. Ex. impel'
tinclItes c dieta das, não pelo interes,e publico, mas por um 
espirito de malevolencía, hei de proseguir nellas, confiado 
em que o senado e o paiz me farão justiça. (,4poiadDs.) 

Tendo razão, Sr. presidente, para conhecer um pouco as 
conveniencias de uossa política relativamente aos Estados do 
Prata, julgo prestar um serviço,provoclllldo o nobre ministro 
dos negocias estrangeiros a que firme bem claramentc a ia
telligcncia de suas declarações officiaes. Entendo que deve
mos ser mUlto francos em nossas relacões com aquelles es· 
tados, e mais ainda em circumstaneias tão melindrosas eomo 
as actuacs. Elltelldo que o govemo resolveu apresentar um 
!!/Umut'llm com a cominacão de recurso á forca, se suas 
reclmnacões n[o forem attendidas. Duvidei, pOI'ém, desta 
íntelligencía que dou a algumas rassagens do relatorio, por
que vejo da parte do nobre ministro empenho em dizer aos 
nossos representantes em Montevidéo eIlucllos-Ayres, que não 
é exacta a noticia de que vamos reforçar a esquadra, que 
apenas substituimos alguns navios por outros. 

Pois, quando o governo imperial resolve enviar a lIIonte
vi,lóo uma missão acompanhada de força naval e de força 
tert'cstre, que deve estar a esta hora collocada em nossa 
fronteira, com ordem de pe!.atrar no tClTitorio oriental, 
se der-se o caso previsto 110 despacho do honmdo Sr. minis
tro; quando estas são as disposicôes do governo imperial, 
temos necessidade de dizer aos rept'csentantes do imperio no 
Rio da Prata: - Não vamos reíorçar a esquadra, é falsa a 
noticia que por ahí derão ; apenas substituímos alguns navios 
por outros? ' 

Não, essa rectificacão significa ou que a delíberaeão do 
govm"no sobre o recurso a forr,a ainda llã.O está definitiva
mente finnaJa, ou que o nobre 'ministro dos negocios estran
geiros não foi assás claro e preciso em suas expressões. 

Senbores, eu disse, c hei de manter o Dleu ]lroposito, que 
não queria discutir a opp0!1unidarle e conveníencia da mis
são especial. Não desejo debilitar a acção do goyemo em 
taes círcumstancias ; o meu fim é este - que a posicão que 
assumimos seja bem definida, que todos os brasifeiros a 
comprehendão e respeitem; o meu fim é mostrar ao paiz que 
não ba. íUtera~ão de politica, quàndo se procura dai' protec
cão efficaz aos sub ditos brasileiros residentes no Estado 
Oriental. Esta declaração, não sendo bem e5Plicada, faria 



Si SESSÃO EM 4 DE JUNHO DE 1861, 

crer que o nobre ex-ministro dos negocias estrangeiros, que' Fizemos dous emprestimos ao governo argentino, um em 
os seus anteceSSOl'es descuidárão um dever tllo sagrado. De- 1851, quando estavamos empenllados na gloriosa empreza 
seja que o Dobre ministro e o gabinete de que elle faz de líbertar a Republica Argentina do díctador Rosas, e Outro 
parte consigil:o, do modo mais satisfactorio, os fins a que se em 1857, Não pude ainda ler de espaco, como desejo, todos 
propuzerão com a missão especial: e longe de desacorocoa- os discursos proferidos na camara dos Srs. deputados, quando 
los ou de impelli-los para além do ponto cm que fixáriÍo a se discutia o orcamento do minis teria dos negocias estranl;iei. 
sua posi~ão, quero pelo contrario que o gabinete tenba aros; mas consta:me que ali se disse que o ultimo emprestlmo 
espontaneidade de seus actos; peço que o nobre ministro, feito á nepublica Argentina, de 300,000 patacões, fôra feito 
ao passo que trata de assegurar a proteccão devida aos sub- a troco de uma carta de recommendacão para o governo do 
ditos brasileiros residentes naquelle estaao, faca sentir, por Paraguay, Esse nobre deputado referiu-se á missão especial, 
intermedio dos uossos agentes diplomaticos e consulares, a que foi enviada ao Paraguay em 1857. 
todos os, noss~s compatriotas ali .existentes . que nas rela- Do Paraná para a cidade de Assumpcão não foi uma carta 
ções do Impeno com o Estado Onental ha maIs do que essa de empenho do governo argentino em "favor do Brasil j foi 
proteccão; que a manutencão da paz ou a declaracão de sim uma nota reclamando comnosco a adbesão do governo 
guerra· compete ao governo ·imperial e não a qualquer ·parti- do Paraguay aos principios gcraes da convençãO fluvial ceie
c~lar. Desejo que se faça, bem. sentil' a esses nosso~ compa- bra~a em 20 de uovembro de. 1837, convenção fluvial que 
trlOtas que é ao governo ImperIal que compete a dehberacão servIU de modelo ás que depOIS celebramos com Venezuela e 
em taes casos, e que elle resolve a respeito da paz ou· da com o Perú, e que effectivamente foi a base da soluc[o pad· 
guerra, como e quando julga cOllv~niente, não tendo em vista fica da nossa grande pendencIa Com a Republica do paraguar. 
sómente os interesses de uma fraccão dos subditos brasileiros A inda mais: esse emprestimo íoi o cumprimento de uma 
ou de uma localidade, mas os in'teresses geraes do imperio promessa feita pelo governo imperial, mUlto antes de resol
ou de toda a communidade brasileira, ver a enviatura dessa missão especial, tendo em attencão 

Cumpre, senhores, evitar que, por mais justos que sejão um pedido do governo argentino e a conveniencia de satis
os l'eôentimentos de nossos compatriotas, o governo imperial fazer a esse redido, bem ponderados os interesses que havia 
seja impellido a medidas extremas, quando elle não Julgue para o impe.rio na conservaçãO da paz daquelle estado. Não 
convenientes taes meios, ou não julgue opportuna a occaslão obstante, dIsse-se na camara dos 8rs, dcputados- Demos 
pura emprega-los. cerca de 800:000;:5 por uma carta de recommenda9[0. Assim 

Já vê o nobre ministro que eu, longe de querer crear se escreve a historia diplomatica do nossso paiz em um dis
dificuldades a S. Ex., tomo' sobre mim a impopularidade curso proferido na camara dos Srs. deputados I 
que provavelmente recahirá sobre aquelles que não se con- Como quer que seja, senbores, esses emprestimos não esLão 
stilUlrem solidarios nesses gritos de guerra, que o resentimento perdidos; o actual govemo argentino já os reconheceu e está 
de nossos compatriotas tem levantado na campanha do Es- âisposto a ajustar, talvez já tenha ajustado com o governo 
tado Oriental c na provincia de 8. Pedro do Rio-Grande do imperial, o modo de remir essa divida que contrahlU para 
~ul. Desejo a acção do Hoverno imperial completamente comnosco. 
lIvre) que elle exerca a mISSão que llie compete pela con- Ora, !IUando o governo argentino nos manifesta disposições 
stitUlção em nome das sagrados IIlteresses naClOnaes, unica- tão cordatas e amigaveis, por outro lado o que se observa 
mente segundo o seu juizo como e quando julgar necessario relativamente 11 Republica Oriental do Uruguay? Solicitou-se 
e opportuno, e não impellido por exageracoes, por actos pro- do governo imperial em 18t>7 um tratado de commereio, a\le
cipitados, ou de al!(umas autoridades, ou· de nossos compa- gando·se que as estipulacões deste tratado erão indispensa
tnotas, embora justamente I'esentidos de qualquer violencia veis para a boa harmoniã entre os dous paizes. Celebrado o 
que solrrão no exterior. trataào de i de setembro de 18157, que o governo oriental 

Fallando do Estado Oriental do Uruguay, Sr. presidente, havia pedido com instancia, quasi figurando a recusa deste 
não se pôde deixar de lancar as vistas para a margem direita tratado como um casus beUi, não o pôde fazer aceitar pelas 
do Rio da Prata, e contemplar tambem o estado de nossas suas camaras ! 
rela()ões c~m a Republica Arge~tina. Creio que não é infun- Instou-se com o governo imperial pela celebração do tra
dada a satIsfação que vou mamfestar ao senado, pelo que tado definitivo de paz, de que logo falIarei particularmente', o 
colligi dos documentos oJllciaes, a respsito do estado de 
nossas relações com a Republica Al'gentina. tratado definitivo de paz era um compromisso entre o impc-

O governa argentino tem procurado cultivar relacões rio e a Republica Argentina, tiuha-se tornado tamhem um 
muito amigaveis com o governo do Brasil. As suas disp'osi- compromisso entre o imperio e a Republica Oriental do Um
cões, segundo vejo dos documentos olfieiaes, são as mais guay pelas estipulacões posteriores a 1828. Dizia-se nos:
lienevolas para comnosco. Parece-me da maior conveniencia O tratado definItivo· de paz ê a ultima prova que o governo 
que correspondamos ás disposi!)Ões amigaveis do govemo ar- imperial nos pôde dar de suas boas intencões para com o Es
gentino, e não duvido de que o governo assim tenha compre- tado Ol'Íental do Uruguay.-Foi celebraáo o tratado de 2 de 
handido e praticado. janeiro de 1859-; e este acto ficou sem elIeito, porque o 

E' minha convicção que um dos meios mais elficazes para proprio governo oriental, cedendo á influencias externas, não 
se evitarem ?S complicaclles, de que muitas vezes resultão os lhe deu andamento, nem sequer, se bem me recordo, o suo 
solTrimentos de nossos éompatriotas na campanha do Estado jeitou á approvacão de suas camaras. 
Oriental, é uma perfeita intelligencia e boa amizade entre o Celebrámos no· Olesmo anno de 1857 um tratado de per
governo do impe~io e ~ da nepublica Argentina, Eu, pois, muta de tel'l'itorios que tinha por fim rectiflcar a fronteira 
peço a,o govel'llo lmper~al que corresponda cada vez maIS ás terrestre em frente á povoa!)Õo de 8ant'Anna do Livramento. 
dISpOSIções cordatas e IlIustradas que nos sUo manifestadas Ahi a linha divisoria demarcada é tão defeituosa, que, para 
em nome da Republíca Argentina. passar-se de um ponto do nosso territorio para outro do 

Ali tambem, por mais do uma vez, temos sofl"rido aprecia- mesmo lado, é preciso atravessar telTitorio onental; ha ali 
ç(ies injustas, mas devemos reconhecer que, logo que as propriedades brasileiras que ficiio parte no estado Oriental e 
llguas se tranquillisão, desde que ha ali um governo regular, parte no territorio brasileiro. Esse tratado, tão simples, de 
este governo se mostra desejoso de viver em boas I'elacões tão manifesta necessidade, depois de celebrado nesta cOrte, 
com o Drasil. • ficou sem effeito, porque não foi approvado pelai camaras de 

Era d~ receiar que o novo governo da Republica Argentina Alontevidéo! 
não aceitasse os compromissos que havião sido contrahidos E, todavia, senhores, o governo orientai, ao passo que as· 
para com outras potcncias, pelo governo do Pamná, Ellll'~ sim procede, desconhecendo a verdadeira politica que deve 
esses compromissos existião estipulacoes celebradas com o observar para com o Brasil, quando se vê a bracos com gran
imperio, e eu creio que estas eSlipulacões forilo aceitas pelo des difficuldades, em circumstancias criticas; como as de 
governo de Duenos-Arres j refiro-me lÚluellas que erão actos 1857, como as actuaes, provenientes da invasão do general 
consumados. l/lores, immediatamente invoca o cumprimento de nossoS 
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compromissos relativamente á independencia e integridade Creio que este trecho do relatorio niro indica uma opinião 
daquelle estado! já assentada pelo governo imperial. Referindo-se o nobre mi-

O tratado de paz tinha justamente por fim r~gular o moqo níslro ás aberturas Ceitas pelo representante da Republica Ar
e os casos de nossa intervenção em defesa da Indepen~encla gentina, creio que quiz justificar as respostas que porventura 
e integridade da Republica do Ur~guay ; e o governo Ol:ental, déra a esse agente diplomatico, ponderando quanto é com
que inutilisou o tratado de '2 de Janeiro de 1859, nno lbe plexa a materia, ponderando a cOllveniencía de (IUe o tratado 
dando andamento pOl: ~u~ parte, apenas se.viu am~açado por definitivo de paz possa tambem comprehender muitas outras 
uma nova invasão, dIrIgIU-se logo ao BraSil e pedIU que este disposiçoes concernentes aos pontos que indica o relatorio. 
interviesse jun!o ao governo de Bueuos-;\yres., aHeganâo para Se são apenas relIexões e não opiniões assentadas do governo 
esse fim a obrlgacão em que estava o Imlleno de defender a imperial, nada opporei ao nobre ministro, com quanto a ini-
independencia e a- integridade do Es~ado Oriental! ,dativa seja muito antecipada. 

Sobreveiu por esse tempo um confllcto entre esta republrca O tratado definitivo de paz tem suas bases definidas, quer 
e a ConCederão A~gentina, e iDlmedi~ta~e~te solicito~ '~e a na .convenção preliminar de 27 de agosto de 1828, quer nas 
mediacão ou a llltervencão do BrasIl, EOI o nosso mlmstro eslipulações de 1851 e 1856, que se reCerem a essa conveu
residente em Montevidtlo êncarregado de uma missão especial ç~o. O objecto essencial do tratado definitivo de paz é defi
a Buenos-Arres, afim de prestar seus bons officios, naquella mr os casos e regular o modo pelo qual o Brasil e a Repu
emergencia, ao governo oriental. O governo argentino e o blicaAr~entina devem defenderaindependenciae aintegridade 
representante do Estado Oriental convierilo por essa occasi,lo do estaao Iimitrophe e intermedIario. Sendo este o objecto 
em que se tom.u·ia Sua lIIagestade o Imperador do Brasil essencial desse tratado, segundo os pactos vigentes, dISpo
como arbitro da questão pendente entre esses dous gov.ernos sicões que teuMo por fim tornar e[ectivas as garantias indi
e de qualquer outro confhcto Cuturo, sempl'e que prefenssem via\~aes, que a constituição da ~'epubIica assegura a seus 
recorrer ao juizo de uma terceira potencia. A escolba do babllantes, não me parecem propnilS delle, não assentão nas 
augusto cheCe da nacão brasileira, como arbitro dos conflictos suas bases pre-estalíelecidas. 
que sobreviessem enOtre a Re]lublica Oriental do Uruguay e a Nem mesmo será possivel por meio de um tratado tornal' 
iua Iimítrophe, partiu da iniciativa do governo de Buenos- etrectivas as garantias constitucionaes de que devem gozar os 
Ayros. ao que me parece, e Coi aceito pelo representante da babitantes de um paiz. Quaesquer que 'sejão as previsõos, 
.Republica do Uruguay; todavia; senhores, esse accordo não quaesquer que sejuo as medidas concertadas para tornar 
Cai ratificado pelo gO'l'orno oriental; este governo entendeu e[ectivas essas garantias individuaes, o resultado !erâ com
que a escolha ilo arlíitro não era a mais convenienle, ao con- pletamcnte iIIudldo, se da parte do governo oriental e de 
trario do que tinba parecido ao seu representante em Buenos- seus agentes não houver a necessaria forca moral e material. 
Arres I ' A constituição do Estado Oriental, na qual tomamos parte, 

Este facto mrystra que o governo oriental não tem com- estabeleceu garantias muito tutelares da vida e propriedade 
prebendido a necessidade de manter relações amigaveis com dos habitantes daquelle estado: porque estas garantias não se 
o imperio; é deste e'de outros factos que resulta a crença têm tornado uma realidade? As esti~ulacões de um tratado 
nos subditos do imperio ali residentes de que o partido hoje pódem dar á constituiciIo da republica â efficacia (lue ella. 
dominá.nte lhes é hostil, tem o proposito de obriga los por não tem tido na pratica

0

? Parece-me impossivel. 
meio de 'l'Cxames e de perseguições a abandonar as proprie- O tmtado definitivo de paz não pôde, em rigor de direito, 
dades que ali possuem, Convém esclarecer e dissuadir o go- comprehender taes disposições, disposicões tendentes a tornar 
vemo oriental, reclamando contra todos os actos que tendão elfectivas as garantias individuaes dôs habitantes (la Repu
a fazer crer em semelhante proposito. E' justamente fiU occa· blica Uriental, aiuda quando fosse possivel conceber estipu
sião de crises, em que o govemo da republica recorre ao lações que tivessem a virtude que tem faltado á propria con
apoio do Brasil, que devemos dizer toda a verdade, apontar- slituíção daquelle estado. 
lhe os seus erros, Os erros daquelle governo explicão essa O relato rio trata tambem da parte que deve tomar a RepilO 
prevencii.o em que se achão os subditos brasileiros, explicão blica Oriental do Uruguay na celebracão desse tratado. 
as sympathias que nelles tem despertado a causa do general Em rigol' de dü'eito, em face da convenção llreliminar de 
~(lôre~, e os embaraços que dahi provenMo para o governo paz de 27 de agosto de 1828, o tratado definitlvo podia ser 
ImperIal. celebrado independentemente da Itepublica do Uruguay, por 

O governo oriental póde fazer muito para evitar que taeS (j\\e a dita convencão de 1828 é um compromisso entre o Bra
Cactos se reproduzão, para restabelecer a confianca entre os sil e as Provindas Unidas do Rio da l'rata, I'elativamente á 
brasileiros residentes naquelle estado. 1I1as não nos illuda- independencia e integridade do .Estado Oriental: em virtude 
mos a este respeito; isto nua é obra de um ministerio, de dessa convenção o Brasil e a Republica Argentina podiãO 
um presidente daquelle estado; é resultado que nua se póde entelldel'-se perfeitamente a I'espeito desse compromisso, O 
obter senii.o com o tempo, e é de mister que llela sua parte tt,overno imperial, assentintlo aos desejos da Republica do 
os nossos compatriotas sigão á risca as recomment!acões do u!"U~uay, conveiu, e obteve que o governo argentino tambem 
governo. (Apoiados.) ° conviesse, em que a Repub!ica do Umguay fosse pill-te na 

No relato rio do nobre ministro dos negocias estrangeiros celcbracão do tratado defimtlvo; e nestes termos procedemos, 
vejo algumas proposiçOes a respeito dQ t,ratado definitivo de quando' celebrou-se o tratado de '2 de janeiro de 1859: mas 
paz, par,L as quaes coamo a attençã.o de S. ~x" porque ellas essa negociação ficou illutilisada, por falta principalmente do 
~e parece que pedem algumas explIcações. fratalldo das es- governo oriental. Se, pois, o govel'llo oriental continuar no 
tl[lulaçõos complementares da cOllvenç[o preliminar de paz mesmo proposito, entendo que o governo imperial não está 
de '27 de agosto de 1828, isto ó, referindo-se o l"elatol'io ao inhibido de entender-se com o governo argentino a respeito 
tratado definitivo de paz, declara o seguinte (lendo): daquelle compromisso de 1828, comllromisso contrabido pelo 

« Além, jlol"tanto, das estipulacões que se reCerem â orga-I imperio para com a Republica Arí!"entina e vice-versa; com
nisaç.ão poh~ic.a daquello estado, como complemento da con- promisso, portanto, em que não fo~i parte a Republica Orien
v~nçao prehmmar de paz, convém muito attender, na nego- I tal do Uruguay, que nasceu depois dessa cOllvenção e em vir· 
C!açãO de que se trata, á sorte dos estrangeil'os quo ali re- tude della. 
sldem, e assegurar-lhcs o plcno gozo das gamntias que lbes Vejo aqui uma outra. proposiçi!o, que póde excitar tambem 
co~.cad~f!1 os m"ls. 130, 134, 13?, 136, tiO, lIi'2, 14.3, Hí, algum rep,aro na Repu~lica Argentina, Tratando da neutra-
1b, 1:16 e 147 da sua conslitUlCão, " IIdade da Ilha de llfartlm GarcIa, da. ultima reclamacito que 

Seg~n.~o a letra destel:aragr.ailho (lo rclatorio, parece (Iue a esse respeito nos dirigiu o governo oriental, diz'o rela
na oplmao do governo ImperIal o tratado definitivo de paz torio (lendo) : 
deve compr~bender disposições que tenhilo por fim gm'aotir a « Considerando o governo imperial a reclamacão dirigida 
honra, a Vida e a propriedade dOB subditos brasileiros resi- por aqu,eUe ministro á legacão Imperial em lUoiitividéo, não 
dentes. no Est!\do Oriental; ainda mais, que tenhão por fim , iluvidou comprazer ainda uOma vez com os desejos do gover
garant!r pe.lo mesmo modo a sorte de todos os estrangeiros no oriental, solicitando explicações do governo da Repüblíca 
que ab residem. Argentina a semelhante respeito, 
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« Não exigiu, porém, nem Jlodia exigir, deste governo o 
desarmamento da ilba, cujas condicões tinb1io ainda de ser 
reguladas, de commum accordo, enti'c os estados ribeirinhos 
e as potencias signatarias dos tratados de 10 de julbo de 
:1853. » 

As estipulacões relativas á neutralidade da ilba de nlar
tim Garcia nãô contém o principio !Jue aqui se estabelece, isto 
é, não contém o principio que se pôde deprehen~er dessas 
palavras do relatorio do nobre ministro de e"trangeiros. Ha 
csti ularões a respeito da ilha de nlartim Garcia entre o im

ica do Uruguay, e entre o imperio c aRepu
na. A RepuLlica Argentina em 18ti3 compro

metteu-se tambem, mas niio nos mesmos termos, para com as 
potencias assignatarias dos tratados de S. José de Flores a 
mllnter essa neutralidade. 

Além de não ser identica a disp'osição dos ~ratados de 
S. José de Flôres, não estão o BraSIl e a Republtca Ál'gell
tina obrigados a solicitar o concurso da França, Inglaterra e 
Estado-Unidos, para poderem entender-se f,cerca dos regula
mentos que exige a neutralidade dessa ilba. 

Poderemos convir em que as potencias assignatl.rias dos 
tratados de S. Josó de Flôres sejão partes lIosse ajuste, mas 
nem o Brasil, re)lito, nem a fiepublica Argentina, nenhuma 
!lestas duas partes contratantes está obrigada a solicitar 

]
lrevillmente o accordo daqucllas potencias. Entretanto, o re
atorio diz que as medidas regulamentares da neutralidade 

da ilha de nlartim Garcia devem ser estabelecidas de commUlll 
ficcordo eliItre os estados ribeirinhos e as poiencias que as
sigmí,rão os tratados de 10 de julho de 1853. 

Destas palavras do relatorio li licito deduzir que o governo 
imperial reconhece-seinhibido de tralar a esse respeito com 11 
Republica Argentina sem o concurso das outms potencias, 
'Iuundo o certo ó que nossas estipulações a respeito dessa 
í ha são ditrerentes, e, se a memoria me não é infiel, os com
jJromissJs da Republica Argentina Jlara com as outrns )lo
tellcias não exigem previa accordo sobre a matoria propria 
dos regulamentos concernentes á neutralidade da ilha. 

Estas reflexões [lue faca, no intuito de prevenir reparos 
que nos podem ser prejudiciaes, servirilô, se parecer conve
niente ao nobre ministro, para motivar alguma explícação da 
parte de S. Ex., bem como para mostrar-lhe, agora que se 
trata de rcorganisar as secretarias de estado, quanto importa 
li secretaria de estado dos nego cios estrangeiros manter liel
mento as suas tradicõcs. Ora, as tradicões não podem ser 
mantidas senão por Dleio de registros multo claros e exactos, 
cujo deposito não deve ser confiado á memol'ia de um só 
homem, por mais p!'ivilegiada que seja. (Apoia[Ios, ?Jluito 
bem.) 

Tendo dado a hora ficou ainda adiada a discussão; e o 
Sr. presidente deu para a ordem do dia 6 : 

1- parte até o meio dia: 
2" discussão da proposiçITo da camara dos Srs. deputados, 

reformando li lcgislacão lIypothecaria, com as emendas 0[0-
recidas pelas cOllunis;ões do senado. 

Ao meio dia: 
2" discussão do projecto de resposta á falia do throno. 
Levantou-se a sessão u.s 3 3/4 horas da t .rde. 

EM G DE JUNHO DE 1864. 
PfiESlDENCIA DO SO. VISCONllE DE All!IlTlÍ. 

SmlMAfilO. Expediente. - Ordem do dia. l' parte. -Re-
formabypolhccaria. Il.cqu01"imcntode adiamenlo e discurso 
do Sr. barão de 1I1uritiba. ApproTação do mesmo requeri
mento. -2' p:,rlc da ordem (/0 dta.-Resposta á faHa do 
throno. Discursos dos SI·S. Silveira da lUolta e Ferraz e 
úbservações dos Srs. presidente e Carneiro de Campos. 
À's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis-

conde de Abaeté, Mafra, Teixeira de Souza, Mendes dos 
Santos, Almeida e Albuquerque, Ferreira Penl1a, visconde 
de Sapucahy, Carneiro de Cam~os, Paula Almeida, marquez 

de ltanhaem, Souza Ramos, barão de S. Lourenco, Paranbos' 
'3.ilveira da Motta, yisconde de Suassuna, Sequeira e n~ello, 
v.sconue de Juquttmbonh. .. , D. Manoel, Ferraz, Rodngues 
Silva, barão de Pirapama, Dantas, visconde de Itaboraby, 
visconde da Boll. Vista, barão de nluritiba, Souza Franco, 
llarguez de Caxias, barão de Antonina e Zacharias, o Sr. 
presIdente abriu a sessão. 

Comparecêrão logo depois os Srs. Cunha Yasconcellos 
Jobim, marquez de Olinda, Ottoni, visconde do Uruguay: 
Dia [de Carvalho, marquez de Abrantes, Candído Borges, 
Pimenta Bueno. Pompeo, Dias Vieira, Candido Baptista e 
Nabuco. 

faltãrão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe, 
barão de nlaroim, bal'ão de Quarahim, Eusebio, SOllza Quei· 
1'01., Paula Pessoa, Vieira da Silva, Sinirnbú, Fernandes 
Torres, Souza e Mello e visconde de nlaranguape; e liem 
participação o Sr. FOllseca. 

Foi lida e approvada a aeta da sessão antecedente. 
O SR. 10 SECRETARIO deu eonta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um omcio de 4, do corrente do 1° secretario da camara dos 
deputados, participando qaaes os membros da mesa eleita, 
da dita camara, [lue deve servir no presente mez.-Inteirado. 

OfiDEl\I DO DIA.-1" PARTE. 
nEFORl1À llYl'OTnECAUlA. 

Continuou a '2" discussão, que ficára adiada a 1 de marco 
do corrente anno, da proposição da camara dos deputados, 
reformando a legislação bypotbecaria com as emendas oifere
cidas pelas commissões do senado. 

OS,'. JHU'ão de lUm'itibo., - SI', presidente, não 
estu. na cosa o nobre relator da commissfio que elaborou as 
emendas ao projccto enviado pela camara dos Srs deputados, 
e ao mesmo tempo vejo que V, Ex. julgou conveniente 
acumular esta matcl'Ía t<lo importante a outra tambem muito 
importante; quero fallar do voto de g\aças: Não tenho bas
tante força, pelo que me toca, para dISCU!.l!' estas matcrias 
quasi simultaneamente em um dia, porque isso não só me 
cansaria o espirito, mas me cansaria tambem o corpo. Por
tanto, eu vou enviar li mesa um requerimento de adiamento 
para que este pfojecto seja só dado Jlara a ordem do dia ce
pois que se conclua a discussITo da resposta á falia do lbrollo. 

Eu julgo isto tanto mais razoavel, quanto 11,10 astu. nos 
estrlos do senado darem-se para ordem do dia matorias tão 
importantes ao mcsmo tempo. V. Ex. estava no seu direito 
em tal, lllas eu creio que tambem me será permittido rC![ue
reI' que estas materias sejão separadas, para '1uo assim pos
salUos considerar uma o out1"l1 com a calma e com a reflexão 
que ellas e:l:igem. 

Quando .e está tmtaudo de politica gCl'al, não ê possivel... 
O Sn. FEllnAz;-Apoiado. 
O Sn. DARÃO DE DIURlTlllA: - ..• que se dê a nacessaria 

attenciío a um assumpto como este do projecto das hi'potbe
cas : li uma matoria cbeia de dílliculdades, é uma materia 
sobremodo .... 

O Sn. FEnnAZ :-Ponderosa. 
O Sn. BUÃO DE DluBlnUA :-... positiva, exige a relacão 

de principios que nós temos, mas que nos podem... • 
O Sn. FERRAZ;- Joga com toda alegislagão. 
O Sr.. UARÃO DE IIIUlllTlDA: ... fugir da memoria na 

presente occasião. Toaas estas causas ha necessidade de 
recurdar-se. 

Se bm'ia muita ul'gencia para que se discutisse esto pro
jecto, tivemos bastantes dias, antes de ser dada para ordem 
elo dia a resposta á falia do tbrono, em que nos podíamos 
occupar della ; mas passárão esses dias em que não houve 
casa por não se ter dado para ordem do dia nenhuma mate
ria que pudesse interessar. 

Perdôe V. Ex. estils reflexões que servem SÓlllente, no 
meu modo de pensar, para justificar o requerimento de que 
ha pouco fallel o (Iue torno a pedir permissão para enviar á 
mesa, 
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O S1I, PRESIDENTE: - O nobre senador póde mandar o re
querimento. Eu não posso entrar na sua apreciaçào; tenho de 
lazer unicamente uma observacão, 

O nobl'e senador disse quê se poderia ter começado ha 
lIlais dias a dis~utir este projecto hypothecario, isto é, antes 
de começar a dlscussITo do voto de graças. Eu tenho por ,de
ver e por habito proceder com toda a franqueza, e por ISSO 
devo declarar que podia; mas alguns 81'S, senadores expuze
rão e insiúrào que se lhes permittisse alguns dias para pode
rem estudar bem a mataria do Jlrojecto. Foi por isso que eu 
deixei pussal' oito dias, lIue me pareceu espaço de tempo 
sulficiento para reflectirem sobre o projecto e sobre as emen
das; e findos os oito dias, que tcrmin<Írão no sabbado, sc
gundo creio, dei o projecto bypothecario pam 1\ ordem do 
dia de boje; devia allnu!r e attcnder ao que me pedirãO, ou 
antes aconselbárão alguns nobres membros desta casa, 
Assim o fiz, Tendo satisfeito ao (lue alguns nobres senadores 
me havião oconsell1(\do, dei o projecto para ordem do dia de 
hoje, não me prestando á responsabilidade de outra dilaçi1o, 
que ainda se me reclamou, 

Foi lido o seguinte 
REQUEmME~TO, 

" Requeiro o adiamento do projecto até quo se conclua a 
discussão da resposta á falia do tbrollo,-M1Lritiba, " 

8endo apoiado e posto cm discussão Coi approvado, sem 
debate, o requerimento. 

'li' PARTE DA ORDEM DO DIA. 
REsrosu Á FALL.!. DO TUnOl'lO, 

Proseguiu a 'li' discussão do projecto de resposta á faUa do 
throno, que ficára adiada na sessll.o antecedente. 

O S", Silvch'/t. da Jllott/t.' Sr, presidente, na 'lua
lidade de membro da commíssilo encarregada da resposta ao 
discurso da corôa tenho' o dever de accudir ao reclamo de 
dous nobres preopinantes, que se occllpál'ÜO dcsta discussão, 
c que silo -o nobre prcsidento do conselho e o nobre sena
dor pela provincia da Bahia, tambem membro da commissiio, 
mas .membro discordante o quc assigllou com restricção 
o proJecto, . 

Cumpre-me, SI', presidente, declarar desde jà ao selJado, 
que, logo que foi eleita a commissão de resposta á falia 
do tbrono, vi que faria pal'te della o nobre senador pela 
provincia da Dabia, desconfiei do que este trnballlO não pu
desse ser apresentado ao senado, sem alguma discordancia, 
Fiz todo o esforço, confesso ao senado, {l0r approximar-me 
ás respeitaveis opiniões desse nosso illustrado colJega,para que 
esta peça pudesse ser apresentada ao senado sem rcstriccões. 
Não foi, porém, possível, Sr. presidente, e como cu tinha 
previsto, não ent de esperar, pOl'lIue o senado recordar-sc-ha 
de que as opiniões que eu pl'Ofesso a 1'0spcito da resposta ti 
falia do lhrono são IIIteirmnento opposta5 ás que tem cmilti
do nesta casa o nobl'C senador pela provincia da Bahia, meu 
collega da commissito, 

lla uma grande divorgencia na manch'a de encarar cstas 
peças omciaes elltre mim, e este lIleu ilIustrado colle&a ; etlc, 
a ultima vez que se discutiu aqui a resposta á la lia do 
throD.O, 110 principio da primeira sessão, emittiu a opinião, 
que eu contestei de Crente, de que os votos de graças devião 
ser mcros cumpl'imentos á corôa, e que pelo monos deviilo 
não ter côr alguma política, porque o senado uiío faz polí
tica. O senado I'ecordar-se-ha de que eu pl'otestei contm esta 
opiniãO o mais ellergicamente que me Coi possivel, logo (llle 
S, Ex a emittiu nesta casa; mas, não mecontcntei com isso, 

. 0, na primeira vez que tomei a palavra, na discussão do 
voto de gracas na mesma sessão, esCol'cei-me por demon
strar, que esta opinião do iIIustrado ,enaclor pela Bahia, nito 
podia tel' fundalnen to algum, nem na constituicão, nem nos 
precedentes dos governos iIIustrados do mundo,' onde as ca
maras l'epresentITo um illlpol'tm\tissimo papel, que não pôde 
ser reduzido ás proporcões rnescluinbas a ([ue esta opinião do 
iIIustrado senador pela" provincia da Bahia condUZiria o se
nado brasileiro, 

O Sn. BAnIa DE S. LOURENÇO:-Apoiad). 
O Sn, SILVElnA D,~ DIOTTA.: - Já vê, pois, V, Ex, Ilue foi 

justa a minha previsão de discordancia, quando me achei 
fnzendo parte da commissão da resposta á falia do throno 
com o illustrado senador pela província da Babia, Este di
verso ponto de partida ent:'e mim e esle meu iIIustrado co 1-
lega, devia for~osamento trazer uma aprecíacão muito di
versa, lIuando menos, na fórma, a respeito' da politica do 
actual governo, 

Senhores, o nobl'o senador pela provincia da Dabia, mem
bro discordante da commissão, declarou que assignava com 
restriccão; esta Córma indicava mesmo que S. Ex, só tinha 
uma duvi11a, uma discordancia da maioria da commissiío; 
S, Ex., porém, tendI! assígnalado ultimamente, no seu dis
curso qual era o ponto de divcl'gencia entre elle e a maioria 
da commissão, indicou outros palitos, nos quaes a commissão 
parecia fazer censura ao govel'oo e no que elle não acompa
nhava_ E' digno de observação, SI'. presidente, este facto, 
que, tratando-se da resposta á Calla do throno, o nobre se
nador pela Babia, membro da commissã.o, losse mais suscep
tivel a tall'espeito do que o proprio millisterio. O ministerio 
declarou, Ilelo ol'gilo do illustmdo SI'. pl'esidente do conselho, 
t[ue julgava (!lle a resposta era inoITensiva, que não continha 
louvor, mas que nilo continba censura; como pois compre· 
he~lder quc a respeito da faUa do tbrono o governo tenha 
perdido todas as susceptibilidades, e só um membro discor
dante na commissão se mostrasse mais susce[ltiyel do que o 
governo, mais ministerialista do que o proprio ministerio? 

O SR, N,Duco ; - A questrro não é questão de minis te· 
rialismo, é de cobcl'ellcia_ 

O Sr.. SlLVElnA !lA MOTTA; - Senhores, eu respeito e 
honro a susceptibilidade rio nobre senador pela Babia ; S,Ex, 
defendeu nesta casa theses, que dcvia sustentar hoje, S. Ex. 
defendeu o acto do govel'llo, expedindo os decretos de 30 de 
dezembro, e uma vez que tinha âefendido uma tal causa, era 
collerente sustentando hoje principios que porlem estar em 
discol'dallcia com a maneira porque a commissão redigio este 
topico do voto de graças. lUas, SI', presidente, minha obser
vação está em pé; se o Jlobre senador pela Bahia defendeu 
esses actos, não os defendeu tambem o nobre presidente do 
conselho? NilO defendeu o nobre presidente do conselho a 
ex:ecuçl10 que deu a ~sscs decretos? E', portanto, procedolte 
a observaçao (fue fez quanto á susceptibilidade diffm'ente, 
entrc o Ilobre ministro c o honrado membro discordante. Se 
o nobre senador quer para si G privilegio da coherencia, se 
quer para si só o punaonor da susceptibilidade pelas suas 
opiniõ~s contestadas, não quererá acaso que o ministerio 
tenha estes pl'edicados. O ministro que defendeu o aeto, e 
que não só o deCendeu mas ainda o reforcou, praticando 
novos actos para dar exístencia a essa medida 15constitu
oional cio gabinete de 30 de maio? 

Já, vê, pois, o nobre senador que minha obsel'vaeiío pre
liminar é muito fundada; eu nllo devia esperar da /-Iarte do 
meu nobre collega, membro da commissilo q:Ue c le fosse 
nesta parte mas ministerial do que o ministel'lo. 

Feitas estas observações, permitta o senado que cu chame 
sua attençilo p~ra os pontos de que me hei de occupar no 
meu presente discurso, 

Como mcmbl'O da commissão, tenho em primeiro logar o 
dever, e não só devei', mas desejo, de benevolametlte acudir 
a todas as reclamações do governo, quanto ao profecto de 
resposta á Calla do turono ; cumpre-me, com a maiol' bcne
volencia, prestar-me a todas as explicações, c portanto 
devo occupar-mc em primeiro logal' de explicar o pensa
mento da resposta á falia do tbrono, c principalmente os 
topicos que forJo objeclo de cansuru., de observacão, ou de 
reparo do nobre presidente do conselho, e creiu qúe bei (Ie 
fJzer desapparecer toda a procedencia desses reparos. Cum
prido esse meu dever de membro da commissào, então o 
senado me dará licença, para dirigir-me ao creador da. situa
cão nascente, ao nobre senador pela Bahia, que hoje parece 
aescontellle da sua creatura, afim de responder aos argu
mentos com que S. Ex, pretendeu justificar ainda uma 
situacilo, que elle gerou, e que reeonueco hoje ter abor
tado:Senhores, eu vou cumprir o primeiro dever, 
• O nobre pl'esiden te do conselho notou que a resposta 
Callit do throno fosse prolixa; e, ex:emplificando os pontQ 



38 SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1861. 

em que se dava tal defeito, designou, por exemplo, o topico 
relativo aos casamentos. Sr. presidente, é para notar-se, e 
talve~ com alguma estranheza, que o nobre presidente do 
conselho não só apontasse Como defeito da resposta a pro
lixidade, quando S. Ex. não acha nesta resposta senão a 
parapbrase do discurso da corõ~ com a manifestação do 
senailo em relacão a cada mamfestacão do throno; como 
tambem que, S: Ex., tendo-se contentado com o laconismo 
da resposta da camara dos deputados, em que hOllve omissão 
de respostas ao discurso da corôa, venha-nos culpai' hoje, 
por dllmasia talvez, segundo S. Ex. de respeito e conside
racão, na occasião em que o throno manifesta, annuncia ao 
senado, ao corpo legislativo, um facto importante, qual é o 
casamento das princezas imperiaes. Tal noticia parece-me 
que devia dar logar a alguma e[ns[o de prazer da nossa par
te, a alguma manifestação dos sontlDlentos que se apo
derão do senado, quando a recebe. 

Quaes são as demasias, qual a prolixidade da commissão, 
respondendo a este topico 7 A commissão transcreveu a de
claraCão, que fez Sua ftlagestade o Imperador, sobre os ca
~ameõtos, e respondeu nãO só manifestando o contentamento 
do senado por esse facto, e lemhrando as consequencias que 
daqui podem resultar para a estabilidade do throno, mas 
ainda confianca do senado a respeito do acerto com que as 
escolhas devem ser feitas, pelo chefe da nacão, quando se 
trata do casamento das princezas imperiaes. 'Se acaso o no
bre presidente do conselho fosse mais susceptível, parece que 
devia antes ter feito este reparo ; que o discursos da camara 
dos deputados, respondendo a este topico do discurso da corôa, 
não contém u~a só expreSSão de manifestação da co~fiança 
da nação braSileira na escolha do seu chefe, a respeIto dos 
esposos que se tem de dar ás pl'incezas imperiaes. 

Nós dissemos. " O senado confia na sahedoria e no coracllo 
de Vossa !!lagestade Imperial, que hade acertar e hade ilar 
escolhas que sejão conformes aos intel'esses da nacão brasi
leira ; " entretanto, na falia da camara dos deputádos, que 
não excitou os l'e~aro do nobl'e presidente do conselho, não 
se dá uma só mamfestação de confianca c appclla se apenas, 
para a Divina Providencia, para o Di,'ino Espirito· Santo, 
que hade vir inspirar as escolhas lJue hão de ser feitas I 

Se acaso o nobre presidente do conselho não fizesse esta 
ohservacão, esta censura á resposta á falia do tbrono do se
nado, eú não tocaria neste objecto, nem faria esta compara 
cão. Mas noto, que S. Ex. é susceptivel, porque nós nos 
aemasiamos ; e nll.o o foi pelas omissões, de que o governo 
devia ser muito ciosa, assim como foi pouco ... , não sei se 
descnidado, quando deixou de olferecer uma emenda ao voto 
do graças na camara temporaria para que a camara, por 
qualquer fórma, expres!asse a retribuiç:'lo do jubilo que sen
tem os representantes da nação sempre que se :lchão em torno 
do chefe do estado, e esle lhe manifesta taes sentimentos. 

Entretanto, senhores, o Sr. presidente do conselho, levou 
11 sua longanimidade a respeito deste topico da resposta apre
sentada na outra camara,ao ponto de não offerecer nem pedir, 
que se offerecesse uma emenda; nem entendeu-se com a COln
missão que devia marchar de accol'do com S. Ex. llam que 
não houvesse uma omissão, que importa falta de manifesla
cilo de sentimentes, que Mo podião deixar de ser manifesla
Ílos. Eu não tocaria msto, repito, não faria essa compamcão 
se não tivesse de mostrar ao nobre presidente do conselbo, 
(Iue S. Ex. foi rigoroso com a commisão de que faco parte. 

O SR. :PRESIDENTE: -Devo dizer, que o voto de graças da 
camara dos Srs. deputados não ó sujeito á discussfío do se-
nado. . 

O SII. SIL VEmA D.i ftIOTTA: - Não estou discutindo o voto 
de gra~s da outra camara, não digo que ella fez mal ou 
bem; dIgo que o Sr. presidente do conselho fez mal, e os 
actlos todos do Sr. presidente do conselho creio que podem 
ser discutidos no senado. 

O SR. :PRESIDENTIl:- V. Ex. attenda á minha observação 
como lhe parecer convenielite. 

O SR. SILVEIRA DA l\loTTA:-Sim, senhores, attendo sem 
duvida; estava fazendo mesmo estas obscrvaCões com alguma 
violencia a mim; estava reconhecendo que "V. Ex. não tarda
ria a fazer-me essa advertencia; porém, o Sr. presidente do 

conselho é o culpado disso; se S. Ex:. não fosse tilo rigoroso' 
a respeito do ~sLylo da resposta, se não tivesse notado nena 
prolixidado, quando não houve, eu não seria obrigado a 
confrontar a prolixidade de uma peça com o laconismo, ou 
ant~ com as omissões que se notão na outra. 

S. Ex., porém, achou innoffensiva a respo.ta, julga que 
olla não contém nem louvor nem censnra. Sr. presidente,nôs 
não redigimos a resposta fi falia do throDo com o animo, 
nem com o systema de fazer agressão ao ministerio; mas 
a maioria da commissão tem um pensamento político. e nós 
queremos ter o mesmo direito de coherencia,que o nobre se
nador pela provincia da Bahia; esse pensamento politico não 
póde deixar de ser defendido conscienciosamente em todas as 
occasiões em que tivermos de nos manifestar. Esta peca, 
que redigimos não podia deixar de ser inspirada pela descôn
fiança no ministerio actual. .. 

O SII. Cummo BORGES: - Apoiado. 

O SII. SILVEIRA DA. MOTTA: - ... e desconfiança de que 
senhores? Será de que os nobres ministros não sejão muito 
dignos cavalheiros, bomens iIlustrados e capazes de desem
penhar os serviços que .estão a seu <?Ur~o? Não, senhores, 
nós reconhecemos perfeitamente a dlgmdade dos homens, 
mas reconhecemos ao mesmo tempo a sna inopportunidade ; 
reconhecemos que o ministerio aetual com li sua conservacão 
está contribuindo para um fundamental falseamento do sys
tema representativo no Brasil. (apoiados.) 

O SR. DANTAS :-Não á o aetual só. 
O SR. SILVEIRA DA. MOTTA: - Estou tratando do actual. 

Digo que o ministerio actual está contribuindo para o falsea
mento do systema representativo entre nós, porque este mi
nisterio, senhores, não representa a situação; ella não ti dos 
nobres ministros, e, não sendo deUes, o que dabi resulta? 
O inconveniente que o meu nobre collega pela provincia da 
Bahia notou em seu ultimo discurso; sito ministros, senho
res, que governão sob a inspec~ão de um directorio. 

O So. POESIDENTE DO CO!'iSELIlO :-ElIe não disss isso. 
O Su. NADuco :-Eu não disse tal. 
O SIl. SILVEIRA DA ftiOTTA :-São ministros que gOYernào 

sob a inspecção de um directorío. 
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELIlO :-E' inexacto. 
O Sn. NABuco:-Referi-me a uma épocha. anterior. 
O SR. RODl\IGUES SILVA: - Então foi ao ministerio de 30 

de maio? 
O Sn. PURSlDENTE DO CONsELno: - Não ha directorio pre

sontemente. 
O SR. SlLVElR,1 DA MOTTA: - V. Ex. não era membro do 

directorio? 
O Sn. T. OUO!H :-Foi membro de uma commissão elei

toral. 
O SR. SILVElnA DA !llouA: -E' o nome que tem todos 

elles. 
Sr. presidente, o ministério actual não nos inspira oon

fianca, porque, como cu disse, para nós, elle nito reprosenta 
a siiuacão. E' preciso que a situação seja entregue áquelles 
que a ci-earfío, áquelles que a mantêm, áquelles a quem cabe 
a responsabilidade de tudo quanto se faz. (Apoiados.) O no
bre presidente do conselbo deve !l0is reconhecer, fazendo-nos 
jnstica, que esta resposta foi dada por quem não tem con
li(Jncã no ministerio; c não ter confiança no ministerio não é 
só fiiíO fazer censura nem dar louvor; este pensamento na 
resposta transparece. Nós não combatemos o ministerio, 
senhores; comhatemos esta situacão; o paiz não está con
tente com ella, e, niío approvando' o paiz fi marcha que esta 
situa cão leva, 6 preciso que os orgãos do paiz por sna vez, 
cada 'um quando lhe competir, enunciem com franqueza seus 
sentimentos, e é isto:o que nós agora fazemos. 

O nobre presidente do conselho 'pôde porventura, fazer a 
declaração, que fez, de que julga mteiramente inoffensivo o 
voto de liraças ... 
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o SI. PRESIDE:iTE DO CONSELHO :- Como disse o nobre se
nador pela provincia do Amazonas. 

O SR. SI~vEmA o.:~ MOTTA.:- ... quando esta peça é redi
gida sob a Impressao. da dlsconfiullça na situação actual? 
Occupar-me-bel depoIs da situação; mas, veja O nobre pre
sidente do conselbo as cxpressoes do voto de gracas, veja se 
acaso póde deduzir daqui a innoceucia absoluta; capaz de 
contentar a todas as susceptibilidades de S. Ex. 

Senbores, como eu disse. o pensamento da resposta não 
é aggressivo, porém, manilesta desconfian!las_ ' 

O SR. FERRAZ:- Da letra não se segue isso. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO:- São reservas mentaes. 
O SR. SII.VEIRA DA DloTTA:- Senhores, a falia do throno 

é uma peça ministerial, posso, portanto, referir-me a ella 
como peça ministerial, (Apoiarlos.) Pois bem, devo princi~ 
piar por declarar que, desôe a primeira vez que li a ultima 
falia do tbrono, e, talvez mesmo, quando a ouvi, me des
pertou a. attenção .uma circumstancia quo pôde parecer de 
pouca Importancla; desde que ba camaras no Brasil, 
Sr. presidente, desde que se fazem aberturas e encerramen
mentos da assembléa geral, não tinha havido ainda ministerio 
algum, que ~ouvese aconselbado á corua, que dirigisse ao 
corpo leglslatlvo,.pres~illdi~d? inteiramente de i.nvocar algu
mas vezes a PrOVidenCIa DIVIna; e eu descobri, Sr. presi
dente, nesta ~Ila do ~bllln.o um caracter de impiedade, donde 
começou a mInha aOlmadlversão aesta peça. (RilaM(lade.) 

UM SR. SENADOR: - E' bem achado I 
O SR. SILVEIRA DA 1I101'TA: - Ainda não houve um mi

nisterio que, ao redigir uma falia do tbrono. ao menos não se 
deixasse preoccupar da necessidade de mostrar o respeito, a 
confiança que se deve ter em uma entidade superior a todos 
n?s, ~os mesmos reis; !lntl'C tanto , senhores, nesta peca mi
msterlal não se falia em Deus, não se falia na Providencia, 
não ba nada que se refira á co usas divinas, tudo é profano 
nesta lalla! Ora, Sr. presidente, eu estou acostumado a ler 
discursos da abertura do parlamento da Inglaterra esse 
paiz de hel'eges ; e ai~da não vi discurso da rainha e~ que 
em u.ns ~o~cos de tOplCOS ella não appellasse para a provi
denCia diVina, para o Todo PoderoEo. 

O SR. FERRAZ: - Olhe que as proposicões universaes 
nem sempro são verdadeiras. • 

O SR. SILVEIRA DA 1I10TTA: - Póde ser. 
O SR. FERRAZ: -Refiro-me ás falias da rainba. 
O SR. PRESIDENTE: - Attenção. 
O S!I.VEIRA D~ MOTTA:- Póde ser, que V. Ex. tenha 

aplllveltado ~ !eltura d~ algum discurso do throno redi"'ido 
por al;::um mmlstro maIS herege do que costumão ser to~os. 

V. Ex. ha de concordar commigo, Sr. presidente, em que 
o governo, ac.onselhando á corôa, o anunc,io do bom estado 
da saude publIca e da continuação da tranquilidade publica, 
devera lembrar-se que estes beneficios, o da saude IlUblica, 
v. ~., não são deVidos á accão do actual gabinete. EII tenho 
aquI (apontando para Q bo[ço) uma .c~lIee9ão de falias do 
tbrono, e acho sempre todos os mmlstenos reconbecendo 
nellas o soccorro da Divina Providencia; entretanto nesta 
falia do. throno acon~ece o contrario. Foi por isso que na res
posta disse 11 commlssão. (Lendo)" Não cessa o senado de 
render gracas á Divina Providencia pela conservacão da 
ordem e pelo estado da saude publica que é ~atisfatoriQ. » 

Ora,. senhores, eu ainda poderia suppor que isto rosse um 
esquecimento de nJOmento, defeito de redaccão mas creio 
que não, por que no relatorio do nobre ministr~ da justica, 
quan~o se dá. conta da tranquilidade publica, ° nobl'e minh
t~o. mnda c0!ltinua com a mesma desconfiança na providencia 
dlYlna; asslgnalando as causas a que é devida a tranfluili
dade publica diz: «Gracas á. boa indole e moralidade do 
povo. » .• 

O SR. FERRAZ: - E tambem pôde ser um atreito da divina 
pl·ovidencia. 

O SIl. ~ILVEIRA DA MOTTA: - Póde ser, como toda lal 
cQ:as, por ISSO, Sr. presidente, notei este primeiro topico. 

E~ s~gund~ l.!lgar, Sr. p~esidente, não t~co no topico 
relatlv~ a med!açao,.por que e e~ta uma negocmção que estã 
no penado maiS delicado de sua pendencia, e não quero dis· 
cutlr aíl'0ra os enos passados, sobre a opportunidade ou inop
portunldade da aceitacão da mediacilo. 

O SR. FERRAZ: -lins pôde dis~utir sobre as condicões 
convenções consulares e tratados de commercio. ., 
. O SR .. SILVEIRA DA)nOTTA:-As c~ndições com quo a me

dJaÇilO pode ser aceita estão attendldas na resposta ao dis
c~rso do throno, pelus palavras: « ••• conlando o senado 
que hão de ficar salvas a dignidade e os interesses das 
ll<lçO"es, cuj~ relaçO"es ficarão interrompidas. » 

Outro to piCO) senhores, de que o nobre senador devia pelo 
men.os, ter pedido alguma explicação. á. commissão, era sem 
dU'ílfla alguma, aquelle que diZ respeito aos nagocios do Rio 
da Prata. A falia do throno empregou um termo inexacto 
para expI:imir o estado dns dissldencias intestinas da Repu
bhca Onental; empregou outro termo inexacto, a palavra 
~eutralIdade como synonymo de abstenção nas lutas intes
tmas. 

O SR. PRESIDENTE DO COl'lSELHo:-Era da falia anterior. 

O SR. SII.'llIRA !lA MOTTA: - Entretanto a commissiIo, na 
resposta fez o reparo que podia lazer, com a maior delicade
za por que o podia fazer, sendo esta resposta dirigida a quem 
substitUIU o termo, para indicaI' ao ministario mesmo, que alie 
tmha usado de uma linguagem que a sciencia reprova. Em 
documentos desta ordem não é perdoavel que o governo use 
de tcrm.os em accep:ão vulgar. Comquanto o nobre ministro 
~ossa dizer que tomou as palavras - guerra civil e neutra
lidade-na accepcão vulgar, S. Ex. ilIustrado, como é, com
prehende que deVIa evitar este perigo, esla inexactidão não 
tanto sómente pela perfeição da linguagem, como porq~e do 
emprego deste termo so podem seguir consequencias muito 
graves nas relacões entre os dous _paizes. 

O senado sabe que no estado de perturbacão em que se 
acba a republica Oriental, com Flores batenilo ás portas da 
cap!lal, C0111 Flores. fazendo circulares. ao corpo diplomatico, 
peàmdo o reconheCimento da sua qualIdade de belligerante, 
com _l<'lol'es allegando <{uo occupa toda a campanha, e que abi 
tem autoridades conslltuidas por elle, o emprego das pala
vras-neutralidade-guerra civil-importaria ate certo ponto 
o I'~conhecimento da pretençào, que o governo aliás tem re~ 
pelhdo, porque não tem reconheCido a qualidade de bellíge
ranle de Flores. Entretanto, quando na lesposta nós resal
vamos os inconvenientes que o emprego indebito destas ex
pressões na falia do tbrono podia tI'azer, o nobre presidente 
do conselho podia julgar que isto niIo importava ate certo 
ponto uma correcção, um reparo, uma tal ou qual censura á 
maneira pOl'que a falIa do tbrono tinha sido al,>resentada? 
Por certo que não; mas S. Ex. achou que aqUI nào havia 
nem censura, nem louvor. Admitto que nào ha censura 
adf!1itto quó certamente não ba lOUVai', não ha um I'epar~ 
seno que tem pai' fim mostrar ao governo, que a commissão 
de resposta á falia do tbrono nãO queria de modo algum que 
~casse consagrado em um documento ?fficial, um principio 
mexacto, de que podessem resultar colhsões e compromcttí
mentos para a política externa do paiz. 

O outro topico, Sr. presidente, em que o nobre minis\I'o, 
como disse, foi menos susceptivel do ~ue o meu nobre colo 
lega,. membro da commissao, é o que ~IZ respeito {~ reforma 
da lei de 3 de dezembro. Senhores, o mmlsterlO podm aceitar 
como não importando censura aos aetos, prinCipalmente do 
nobre presidente do conselbo, um topico em que na resposta 
se traduzem as expressões - melhoramento da sorte da ma
gistratura - por garantia á independencia da magistratura. 
Ao relatorio do nobre ministro da justiça recorri para inter
pretar a phrase da falia do throno, para saber o que era 
melboramento da sorte da magi!tratura (que tambem se po
deria entender como comprebendendo a garantia do magis
trado); no relatorio o que eu achei foi que o governo entende 
que melhorar a sorte da magistratura é sómevte dar·lhe 
mais dinbeiro, maior vencimento. Parece-me, Sr. presidente, 
que neste pensamento o senado não póde acompanhar o go· 
verno, se quer ser couerenle com as suas ma[liresta~ões 
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feitas ainda nas primeiras sess(íes deste anno, desde que con
denmamos os decrelos de 30 de dezembl'o, e censuramos o 
procedimento do nobre presidente do conselho por ter per· 
dido D occasiao de praticar um acto brilhante na estrea de 
sua vida ministerial, reformaodo os decretos, como era de 
esperar de seus precedentes e de suas opiniões emíttidas 
francamente, Tendo nós censurado o nobre ministro por ba
ver perdido essa occasião tão bella, e trocado um papel hri· 
Ihante pelo do executor de decretos iucoustitucronaes, e 
executor duro, rigoroso e injustissimo com esse honrado 
presidente do tribunal supl'e,mo ~e justiça; (apoiMlos) tendo 
o senado na sessão passaúa lIlsendo no voto de graças, uma 
assercão semelhante a esta, quando o governo falia em re
formã judiciaria e quer molhorar a sorte da magistratura, 
havemos de aceitar como melhoramento dessa classe unica· 
mente a circumstancia de daNe mais dinheiro aos magis
tt'ados? Este pensamento não avilta verdadeiramente áma
giatratura? 

Senhores, o que o paiz quer ti que a magistratura tenha 
condições de independencia, e a independencia não vem aos 
magistrados sómento pelos grandes vencimentos, A. indepen· 
dencia Ilessoal vem do caracter dos individuos; a independencia 
dos magistl'ados deve vir das condições da nomeação, e con
dicões da aposentação dada, quantlo os magistrados estão 
iniíahilitados, e não a arbitrio do governo", 

O SR_ RODRIGUES SlLvA:-Apoiado, 

O Sn, SILVEIRA nA ltIOl'TA:-Praticão-se actos tUo violentos, 
como praticou o ministerio de 30, de maio, para depois dizer 
o nobre presidente do conselho no seu relataria, que esse 
acto está. approvado I 

E' este um principio, Sr, presidente, contra o qual bei de 
sempre clamar, hei de sempre protestar, porque nito ó pos
sivel que fique estabelecido como doutrina no paiz que, 
quando os ministros praticão actos de violencia, infl'ingem a 
constituição, p ocedem contra as leis, o simples facto de di
zer á cnmara tempol'arin: "Não aCCtLso" importa a approvação 
do acto, Nilo quero agora discutir a doutrina, porque tenbo 
mais assulllptos de que me occupe; contento-me unicamente, 
SI'. presidente, com protestar ainda uma vez, contra esta dou, 
trina, e se acaso eu tivesse de annuir a algum programma 
novo, que o nobre setladol' pela província da Bahia fizesse, 
desejava que em um dos artigos desse programma se esta
belecesse que a declarac,lo da improcedencia da accusacão, 
feita pela camara dos deputados a respeito de um minislro; 
não !mporta a approvação dos actos ilIegaes por esse ministro 
pratIcado, 

Entretanto, SI', presidente, quando nós consagramos na 
resposta á falia do tbrono estes temlOS - indepelldencia da 
lDagistratur~-, o, no~re presidente do conselb~, que execu
tou actos m~o~slttupanaes, que empregou nIsso tanto ri
gor, que demlttm ate um grande servidor do estado de lo<>'ar 
en:in~nte só ,por, entender esse diRno funccia,nario, que os actos 
enw mconstltuclOnaes, e que elle não podIa oppOr-se á deli
beraç,ão do trihunal supremo; o nobre preshlente do conselho 
que proc~deu dessa n,Janeira, q~ando a commissão diz: « Que
remos a mdepend,encla da magIstratura, não queremos só que 
se lhe dê dmbelro, » Responde: « Este to pICO nito importa 
c~nsura? » Se ha, senhores, algum topico, como muito hem 
(lIsse o nobre senador pela Bahia, em quo baja uma allusão 
cont!'lI a administra cão, é sem duvida este; entretanto, o SI', 
presldent~ do conselho acommodou-se tambem com elle, 

Eu cretO que no systema constitucional as falbs do throno 
devc!ll ser uma especie de resumo das necessidades mais 
]la Ipltautes, que o governo indica ao corpo legislativo; não 
so devem comprebellder na falia do throno todos os topicos 
dos relato~ios, dos ministros i porém, qU~lIdo em tal docu
n~ento se mdlca u"!a neceSSIdade, 11 consequente que o mio 
IlIstro no seu 1'elatorlO desenvolva a iudicacão que vem no 
dis,curso da corôa, Este principio, senhores; f~nda-se no se
gUID te: o governo quando redige a falia do throno já tem 
feIto seus trabalbos de relatorio já tem portanto' a s)'n
tbel>6 das necessidades do paiz, que têm' de ser i~dicadas 
como e~igindo uma satisfação mais urgente; porisso, quando 
lia falia. trata-se de algum assumpto importante, () corpo la-

gislativo deve esperar que, no relatol'io do respectivo ministro 
se desenvolva esse assumpto, 

Mas, senhores, até sobre isso deveriamos ter feito reparo, 
porque ha algumas indica~ões na falia do throno, das quaes 
não se faz nem menção IlO relatorio; de maneh'u, que parece 
que houve um desencontro entre 11 redaccão da falia do 
thl'ono e 11 dos relatorios, V, g, no rellltorl'o do ministerio 
da luarinba, tratando-se das necessidades da armada, parece 
que um dos assumptos de lJ.ue se devia occupal' o mmistro 
era sem duvida alguma a Im de pl'omocões; outro assumJlto 
importante tambem era a lei do recrutalnento para a armada; 
entretanto, a respeito da lei de promocões só muito acciden
tal mente se falia, e a respeito do ro'crutamento para a ar
mada, não se dá uma só informaçao ao corpo legislativo, 

Os relatOI'ios não podem deixar de estar em harmonia com 
a falia do tbroBo; entretanto, note o senado a grande de.
harmonia que ha antl'e o relatorio do ministerio dos trabalhos 
publicos e a falia do tbrono, quando rec.ommenda á particular 
attenção do corpo leglslativo o pl'olo~amellto da estrada de 
ferro de D, Pedro tI, Sobre este ponto a desharmonia ê 
muito sensivel. A falia do tbrono diz: « ~a ordem dos inte, 
resscs materiaes é digno de nossa particular altencão o llro, 
longamento da estrada de ferro de D, Pedro 11, ;, Já â in· 
s~r~'io deste topico na falia do tbrono podia ser ohjecto de 
algum reparo; mas, presclOdo dIsto, porque reconheco a im
portancia deste grando melhoramento material, recõnbeco o 
alcance que póde ter o prolongamento destas vias ferreas 
para o interior do imporio, Parece que o redactor da falia 
do throno devia ter marcbado de accordo com o seu collega, 
o SI', ministro dos trabalhos publicos, por cuja reparticão 
cO,l'I:e este serviço; entretallto,ouça o senado a linguagem" do 
mlOlstro e compare-a com a da falia do tbrono, Diz o mi
nistro: (lendo,) « Sendo conveniente providenciar na presente 
sessão sobre o prolongamento da importante estrada de f êrro 
de D, Pedro II e das outras vias forreas, guc gozão da ga
rantia de juro, recommendo á vossa partICular attencito o 
projecto de lei, apresentado na camara dos deputados pelas 
commissões reunidas de commercio e de fazenda ,l) Pois, se
nbores, se acaso o nobre ministro recommenda ao corpo le
gislativo todas as questões do prolongamento de vias ferre.'ls, 
nito só desta, como das outras que gozão da garantia de juro, 
pOI'que razão a falia do thrana havia de pedir a attencãó 
particular sómente sobre uma? Parece, pai". que ba dísc·or- . 
dancia de pensamento da falia do tbrono e do pensamento dos 
nobres ,ministros, Estas observações, SI', pl'esidente, eu as 
faco Ulllcamente para mostrar que este documento não podia 
deixar de ser objecto dos reparos feitos pela commissil.o e que 
a resposta não podia ser redigida da maneira porque'; com, 
prehendeu o nobre presidente do conselho, como nita con" 
tendo nem louvor nelll censura, A. desbarmonia em que está 
a falia do thrano com os relatorios, a diversa apreciacão, as 
vistas distinctas que se observão em um e ou tros docurnentos 
divião induzir a commissuo a desconfiar dessa manifestacão 
tanto quanto é possivel. ' 

Por ISSO, senbores, eu não podia redigir um voto de gracas 
de m"ncira que merecesse a apreciacão que fez o nobre p're
sidente do conselho, Entendo que ô voto de gracas não é 
a!(g:essi:o ao ministerio, m,:s que repara nas faftas que o 
mllusterlO tem commeltldo, pOIS, do seu contexto ressumbra 
esse pensamento de desçonfiall~a, que anima hoje a todos (e 
não &ó aos membros da commissão e ao senado) a respeito 
do papel que o actual ministerio está representando no paiz, 

SI', presidente, nesta paJ'te o meu Dobre collega, membro 
da commissao, tendo apresentado a sua reshiccão,' manifes
tou, cOlno disse, uma justa susceptibilidade por· conservar as 
idéas enunciadas na sessão passada, Não discuto agora a 
procedencia da restriccão; o senado está convencido dt! que a 
com missão não fez mais do que reproduzir uma manifestacão 
que o mesmo senado já approvou, (apoiados) e que todo"s o~ 
dias se torna necessario confirmar, desde que o nobre presi- . 
dente do consel!lo, no seu ultimo relatorio, quer consagrar 
como doutrina constitucional, que ficão approvados os actos 
iIIe~aes, inconstitucionaes, logo que a camara dos deJluL'idos 
deClare que niío procede contra o ministerio a accusacão, 
Era pOi,s, um protesto indispensavel ,do senado esta repetição, 
de mamlestação; aS aposentações [eltas pelos decretos de jO 
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de dezembro não estão approvadas ainda, pelo corpo 1egisln
tivo, e se acaso passasse o principio subversivo, o mais ílli
beral que se pôde comprehender, (apoiados) de que a cumara 
dos neputados é compelente dar legalidade ás infl·acf.ões 
cOlIstitucionaes commettidas por ministl'os, o raiz estaria 
perdido: (apoiados) haveria aIguem lalvez que quizesse sus
pender a liberdade de imprensa quando tivesse uma maioria 
momentanea naquella camara para approv[u' todos os seus 
desatinos. 

Senhores, tenho explicado o sentido da resposta á falia 
do throllo, e jullj"o (Iue este era o meu primeiro dever, visto 
que o nobre mimstro, tendo censurado a prolixidade da res
posta, concluiu dizendo que a aceitava por julgaI' ({ue ella 
não continha nem censul'" nenl louvor. Concluirei decla
rando que a l'esposta não contém nenhuma aggrcssão ao mi
Ilisterio, lUas seu pensamento li uma cOlldemnação da situa
cão aatual, e das tendencias do govemo, bem como o reco
nhecimento de que o ministcrio está organisado de maneira 
que niio póde corresponder ÚS esreranças do paiz; e que 
é preciso, como disse o nobre senador pela Ilahia, quando 
proclamou aqui a theoria do u/i possic/ctis, que deixe o 10-
gar a quem toca; os donos da situacüo IÍ que devem ser os 
ministros no governo constitucional, e não aquelles (Iue 
aceitão a direcciio dos donos da situacão. 

SI'. esidOl1te, vou voltar-me parã o nobre senador pela 
. da Ilahia ; elle occuJla nesta discussão, a meu ver, 

um papel ainda mais importante do que o millisterio. Tenho 
tomado a responsabilidade, por maIs de uma vez, de ap
pellida-Io. creador da situacão na.scenle, e S. Ex. no se.u 
ultimo dlllcurso pareceu querer livrar-se da responsabilI
dade da creacilo, porque nuo está contente com a creatura. 

O Sn. NAIluGO : - Tanta honra .... 

O SR. SILVElnA DA. MOTTA:-l\Ias, SI', presidente, perdoe
mo o meu honrado collega e amigo, collega a quem devo 
muito reSlleito, muil,\ considel'açãO pelos seus talentos, pelos 
seus servicos, e a quem mesmo devo attencões pessoaes; 
S. Ex., môstmndo repugllancia pelas suas créações, deu al
gum passo, Cez alguma revelacão que convida 11 attençITo do 
senado; e eu lastimo, Sr. pl'esÍdcllte, que S. Ex. n:l0 tivesse 
o outro dia acabado de communicar-nos os exforços (Iue fez 
para organis~r a siluação nas~ente, lend" \JOI' Íllteiro o seu 
plogramma. renho, porém, hOJe de contemp aI' esses esforços 
ilo nobre senador pela Bahia para organisar a situação nas
cente; quero saber se tenho de nlistar-me na situação nova 
ou na situacão novissima. (Apoiados.) lia situação nascente 
e ha situaç[o novissima. 

Senhores, para poger indicar ao senado, qual é minha po
sição como bomem publico, julguei. preciso recor.rer ao pro
gramma do nobre senador pela Dahla, que não COI aceito ... 

O Sn. D. MANOEL:- Foi. 
O Sn. SJLV:!lIRA DA MOTTA: - Não Cai aceito. 
O SR. D. MANOEL: - Foi upprovado, nüo digo por todos, 

mas, por grande maioria. 
O Sn. SILVEmA DA MOTTA: - Perdoe-me, Y. Ex., respeito 

muito suas denegações ..• 
O Sn. D. MANOEL: -Estão presentes (Iuatro testemunhas, 

eu e tres ministros. 
O SR. PnEslDENTE : - Attenção. 

Sr. pre;~dentc, o nobre senador pela. provincia.da Dahia, ha 
de perunthr que eu antes de esmerilbur as condlcões da 01'
gilllisação da actual situação. toque em algumas premissas 
menos exactas que S. Ex. estabeleceu como priucíllios para 
justificar a creacão desta siluacão. 

O nob.re senadol' pel~ provincia da Dahia, querendo decli
nur de Sl a responsabIlidade de ter crcado esta situacão alle
gou modestamente que as situaciles não se crHlo, são ds cir
CUllIstancias que as Cazem ; mas, Ilorventura o nobre senadoc 
peln Bahia nITo foi (Iuem proclamou, em um discurso notavel, 
a. n~cessidado de se munar de politica d~ se plantarem. prin
ClplOS dlversos daquelles, que tmhão regIdo a nossa socledado 
até a época em que elle fez esse discurso? Não foi elle quem 
declarou no senado, que devia sel' a divisa do nosso pal'tído-
o rei reina e não governa. 

Não Coi elle quem appellou pal'a nova especie de concilia
ção ou de liga entre conservadores e Iiberaes para formar-50 
um partdo novo? I.to é um facto que C'lnsta dos seus dis
cursos. Nilo Coi olJa que pregou no senado, que em preciso 
cOlubatcr o uti ]lossidetis ? 

O SR. D. 1I1tNOEL: - Isso pl'égou muita genle, prégámoS' 
nós todos. 

O Sn. Sn_VEIllA DA MOTTA.: -Nfío forão esses os principios 
do programma que se acha nos seus discursos desta sessão? 
Pois bem, senhores, eu vejo que o nobre sena(lor procura. 
hoj2 justificar a lIfoc!amacilo do seu novo programma, com 
um facto que não li exacto: 

S. E:I:. disse: " Eu achei necessario proclamar a necessi
dade da ol'ganisação. de um novo partido, quaudo se tinba 
mandado celTar üleu'as, quando se tinha appellado para o 
exclusivismo, e é preciso condemnar este princípio. » 

01'll, o nobre senador, ministro no periodo da conciliacilo, 
desde que alia nasceu, e ministro mais de uma vez, preci
sava determinar qual era a época em que tinha cessado o 
systema da conciliação, e em que era necessario estabelecer 
uma conciliação 110va; (Iual Coi esta época? Respondeu o 
nobro senador: « Foi quando appareceu uma circular do SI'. 
conselheiro Euzebio, manúando cerrar fileiras a favor do 
taes a tnes candidatos na provincia do Rio de Janeiro. lJ 

Que época foi essa? Ponllo de parte todas as considera
cõeS com que poderia contestar a preccdencia de um Cacto 
uesta ordem, rara auto ris ar um partido novo; só porque um 
individuo, emboraal1amcllte collocado c influente recommenda 
um candidato concentrando em favor delle seus esCorcos e 
dos amigos, não ba razão sulficiente para autorisar a êrea
!tao de um novo partido. Eu preciso marcar a época em que 
a conciliação acabou; será esta? Em 1860; a admillistl'ação 
do estado era presidida pelo nobre senador pela provincia da 
Bahia, o Sr. Ferraz; já não me lembra a data .... 

O Sn. RODRIGUES SlLVA.: -10 de agosto. 
O SIl. SlLVEIIlA M IIIoTTA: -Acaso, Sr. presidente, o nobro 

senador, meu colleO:1\ na commis~ão. póde dar por acabada a. 
conciliação em 10 de agosto de 1860? Estavão no ministel'io 
os Srs. COllselbeil'os Ferraz, Paes Darl'eto, Cansansl10 de Si
nimbú e Pal'anaguá; esses senhores forão porventura os que 
matarão o sJstema da conciliaçITo ? 

O Sn. NABuco:-Não. 
o Sn. SILVElfii DA DloTTA: - Dem. So não forão elles que 

acabárfio com o systema da cOllciliar.ão, pergunto eu : porque 
O Sn. SlLVEIRA DA BlOTTA : - Havemos de fazer um inque- razão o nobre senador, cujo prestigiõ é sempre grande e nessa 

rito sobre isso. Eu respeito muito as denegações de meu bon- época cra maiol', porque tinba no ministerio amigos intimos 
rado collega,mas ha de permittil',que repita que o prôgramma e dedicados; porque razão o nobre senador não aproveitou a 
não Coi aceito. Se Y. Ex. quer, dIrei a razào ; digo que não ocoasi<1o pum fazer seu pl'ogramma, congregar seus amigos, e 
foi aceilo, porque seu autor declarou que alie não fora aceito, chama-los a um systema que podesse contrabalancar e'resistir 
e ninguem mais competente do que o autor para fazer esta a essas fileiras cercadas 11 que S. Ex. se reCei'iu? Porque 
declaração razão 0[0 Cez isso? Porque o fez DOS uItimos dias do minis-

O SR. D. MANOEL: _ Nem alie é autor do programma ex- terio de '2 de ~ar,Ço, um dos .n:io~terios que seguirão mqi3 
clusivamente; Coi membro de uma commissão composta de largamente o pnnclplO da conclhaçao, t!ll. qual fOI pl'lOtad? e 
tres pessoas. O programma é nosso não é do Sr. Nabuco. executado pelo nobre senado!', quando mlOlstro cem o failecldo 

_ • marquez de Paraná? 
O SR. PRESIDENtE: - Attençao. I O Sn. FERRAZ: -Isso não. 
O SR. SILVEmA. DA. MOTTA: - Ah I (ao Sr. Nabuco.) Olhe • . ... _ ... 

q\le V. Ex. fica sem O seu pt'ogramma. (Hilaridade.) O SR, NAllUGO: - Os parLldos la eslavuo dlvijldOS. 
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O SR. SILVEIRA. DA MOTTA: - Pois, senhores, o ministerio 
de 2 de marco que nomeou para presidente da Bahia o Sr. 
Costa Pinto: para o Rio-Grande o Sr. Antão, para o Mara
nhilo o Sr. Campos )lello, para S. Paulo o Sr. Dr. Men
donça ...• 

O Sn. FERRAZ: -Antes do Sr. Campos Mello tinha no
meado alguns outros. 

O SR, SILVEIRA DA MOTTA: - Nilo sei quem bavia antl's j 
mas estou allegando que esse ministerio tinha nomea
do para presidir provínCias importantes do imperio homens 
conhecidos pela sua honestidade, e pelo aferro ás suas can
viccões; não sei como se possa dizer que este ministerio foi 
o 9.ue revelou a necessidade de se plantar como regra, que o 
Te~ "eina e não governa, bem como a necessidade de desa
lojar do uH possidetis os governadores de então. 

Senuores, além destes homens que apontei, e podia apon
tar outros, verbi gratia; nessa época er,a presidente de mi
nha provincia, Goyaz, o Sr. Filgueiras, que hoje tem a con
fi~llça do governo Imperial, é promotor, é deputado provin
clal. .. 

O SR. D. MANOEL: - Não é esse, é outro. 

causa 'como origem de seus esforcos, o exclusivismo que se 
segui~ ao systema de conciliação,' então, senhores, eu creio 
que é por esta razão que S, Ex. está descontente com 
a situaCll0 actual. Creio que ha muitos annos, desde as 
épocas 'tristes de nOSsas discordias civis, desde as épocas de 
resistencia armada. ainda não bouve uma administração que 
fosse mais exclusiva do que a actual, na distribuiçãO e na 
escolha dos agentes da autoridade publica. 

Ahi está, senhores, para corpo de delicto desse exclusi
vismo, uma provincia que n[o é extranba ao nobre Senador 
pela província da Dahia. a provincia lIe Pernambuco; é o1la 
um dos tbeatros, e creio que até ensanguentado, em que o 
governo tem desenvolvido o exclusivismo mais condemnavel. 

O presidente Silveira de Soum, em menos de um anno, 
demittiu mais de 200 empregados, fez eleicã.o com forca ar
mada, como está prova"do pelos documentos exhibid'03 na 
camara dos deputados, com os prets na tbesouraria á tropa 
de linha e á guarda nacional destacada em numero de mais 
de 2,000 pracas pela provincia, para fazer as eleições. 
Quando a a.dministracão actual dá provas deste exclusivis
mo, dá provas de quê admitta esta doutrina entendida nestes 

O Sn. SILVEIRA D! MOTTA: - ... mas estes 
notaveis ... 

O SR. D. MANOEL: - Notaveis? 

termos, poderemos nós aceitar como razil~ d!l proclam.ação 
da nova seita do nobre senador pela provmcHl da BahIa, o 

Ires homens tp.r renascido o exclusivismo depois de cessar a épocha da 
conciliacã.o, desse systeml a que tinhão adberido todos os 
ministerlos, desde o marquez de Paraná, inclusive a adminis
tracão de 1860, a que presidiu o nosso collega, senador tam-

O SIl. SILVEIRA DA MOTTA:-... o Sr. Costa Pinto, o Sr. bem pela provincia da Bahia? Pode-se dizer que nessa 
Antão, o Sr. Campos Mello, o Sr. Jlrusque... épocba estivesse acabado o domínio da politica de concilia-

o SR, FERRAZ: - O Sr. Costa Pinto não era desse tempo. Ção 1 Eu creio que não. 
O S R S F 'd 10 d A administracão de 1860, bem como a de 10 de agosto 

R. ODRIGUES ILVA:- OI e e agosto. não forão atacauas por esse lado; o terrello foi outro, e os 
O SR. FERRAZ; - Foi do mesmo tempo. nobres senadores o sabem. Quando aquelle ministerio foi 
p SIl. D.lIl~NOEL :-- Foi nomeado pelo Sr. Almeida Pe- derrotado na camara dos deputados ou obteve uma malOna 

relra. insignificante que o obrigou a pedir á corôa o adiamento ou 
O SR. SILVEIRA. D! l'tIOTT.!.: _ •••• o Sr. Fel11andes Mo- a dissolucão da camara temporaria, quando esse ministerio a 
. que presidiu o nobre cidadão, que hoje preside o senado, se 

reua. • • • retirou dos negocios, qual foi a causa que produziu tal resul-
O Sn. FERRAZ: - O Sr. Assis Ro'cha tambem. tado? Porventura bouve então alguma questão política? 
O .SR. SILVEIRA DA .MOTTA: - O Sr. Assis Rocha pôde ser NilO, a questão que bavia e que agitava os espirltos, que 

conSiderado como um presidente desses que significão emper- pre~ccupa!a. o Ul.inistCl:io e o paiz, e que ~oi a causa dessa 
rament6, segundo a phrase do nobre presidente do conselho? colhsão mlnlstenal, fOI puramente financeIra. O nobre presI

dente do conselho desse ministerio, a que tinba tambem 
O SR. FERRAZ: - Eu o creio muito emperrado. pertencido o nobre senador pela província da Bahia, sCl\uiu 
O SR. ALWlnA ALBUQUERQUE: - E' um magistrado muito sempre a mesma politica que tinha seguido o primeiro mmis· 

intelligente, muito honrado, tcrio do Sr. marquez de Paraná. 
O SR. FERRAZ: - Isto é outra cousa. Retirado esse ministerio e cbamado para substitui-lo o de 

. O SR. SILVEIRA DA MOTTA. : _ E um magistrado tã.o intel- 10 de agosto, a questão continuou no mesmo terreno. Nas 
llgente, tão honrado, tão isolado das lutas políticas. . . . bandeiras da opposicãO ao mínísterio de 10 de agosto. não 

bavia inscripções politícas, mas sim inscripções e.conomica~. 
O SR. FERRAZ: - Isso não; é o bomem mais emperrado Quando, SI'. presidente, recrudesceu esta opposlcão ao ml-

que tenbo visto em política. nisterio de 10 de Agosto e elle se retirou do poder, não 
O SR, ALMEIDA ALBUQUERQUE: - Não apoiado. fé·lo por questão alguma politica. Estou fallando diante do 
O S R S presidente do conselbo dessa época, elle niio se retirou por 

R. ODRlGUIlS ILV!: - E' firme nas suas conviccões. questões politicas; a opposiç[o que havia no paiz era por 
. O. SR. SILVEI.RA DA. MOTTA: - O nobre senador pela" pro- causa de uma questão economica. 

VIUCla da BahIa, querendo determinar a época em que se Onde, pois, quer o nobre senador pela provincia da Dahia, 
tornou urgente proclamar a nova seita levantar e fazer um collocar o marco mediario que deve indicar a cerração da 
partião novo, é obrigado a declarar qual [oi essa época em politica de conciliacão? Em 1860, como elle disse, porque 
que acabou o reinado da conciliacão. um homem do ladó conservador tinha escrito uma carta de 

O Sn. NABUCO: -Disse-o franc~mente, foi em 1860. recommendacITo pedindo votos paI'a um amigo e recommen-
ddndo que 'os esforeos convergissem, que se cermssem as 

O SR. RODRIGUES SILVA:-E o utí possidelis dos U annos? fileiras, porque os âdversarios aproveitaviío-se da benevo-
O Sn. SILVEIRA. DA _lUOTTA:-!\las por certo, que o nobre lencia de um e de outro, pedindo votos só em favor dos seus 

senador pela Bahia na.o ha de querer fazer consistir a neces- e deixando os outros. Ponbo de parte esta aprecíacão local. 
sidade da .nova doutrina em relação aos annos em que S. Ex. .I\las, Sr. presidente, uma grande medida, uma medida po
teve um!, !mportan~e p,arte na dlJ'~cÇãO ~os negocios publicos, litica da importancia desta, que o nobre senador pela província 
como mlmstro da JustlCa no mmisteno Paraná e ministro da Bahia proclamou, podia fundar-se sobre um facto de tal 
da justiça dep~is, no ministerio do nosso illustrado presi- ordem? Não, o nobre senador pela provincia da Bahia teve 
dente, o Sr. Visconde de Abaeté. Será em referencla tambem outros motivos para proclamar a sua seita, e ê preciso que 
ao emperramento desse ministerio, que o nobre senador pela nós interpretemos completamente o principio, a origem desta 
proviI}eia da Bahia achou-se na necessidade de CI'ear uma nova seita que o nobre senador orl;anisou. 
aoutrma nova e de fallar 1I0S seus discípulos? Creio que Senhores, eu acho isto da maior unportancia \Iorque esta-
não, . . mos em uma situacão muito vaga, muito indifimda; o paiz 

POIS, senhores, se o acaso o nobre Senador estabelece como I anceia por sahir delta; ti preciso que se vejlio em um hori-
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altribuic1'ies da autoridade, a tutella do estado e as· restric
côes no -interesse collectivo como excepcOes, que só devem 
ser determinadas por evidente utilidade liublica, expressas e 
litteraes. l) 

Eis· aqui um dos motivos porque, segundo creio, o pro
gramma não foi aceito. 

O SR. D. ~IANOEL : - Não achou esse artigo opposição 
nenhuma. 

O SR. SILVBiRA DA MOTTA:-Este artigo traz a necessidade 
da reforma da lei de 3 de dezembro e da lei de 22 de agosto 
de 1860; creio eu que sim. (/Ipoiados.) E' o direito, a lIber
dade individual e de associacão. Om, já o nobre senador 
pela provincia da Bal!ia outro áia, explica~do o seu principio 
em relacão a este artigo, declarou que a 1m de 1860 era lima 
das que' é preciso reformar. 

O Su. NAJlUGO :-Rever. 

gramma. (Contilltía a ler): « 7. o A reforma o sincera exe
cucão da lei eleitoral de modo que as qualificacões sej,io ver
daâeiras e a eleiçãO a expressão real da vootáde nacional. " 

VOZES: - Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Apoiado! Isto ti helio. 
O SR. D. MANOEL: - Tudo li bello. 
OSB. SILVEIR,' DA MOTTA (Continuando a lel'):- « Como 

meios tendentes a este fim : As incompatibilidades. l) 

O Su. 'VlSCONDE DA DOA-VISTA:-Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA lIIOTTA:-Eu tambem apoio, mas noto 

que era preciso quo o progl'amma explicasse o sentido destas 
incompatibilidades, se são dil'ectas ou indirectas, 56 são em 
rclaçiíO a certos empregados ou a todos. 

O Su, D. lIIA!'íOEL:-A todos sem reserva. 

O S1I. SILVEIRA DA IIIOTTA o-Creio 
para se olhar para a lei. 

O SR. SILVEm" DA. MOTTA (Continuando a ler): « A rapre
que a reYÍsão não ti só s~!ItacilO necQssaria das minorias. " 

O SR. D. 1IIANOEL :-Perdão; pó de-se rever e não revogar. 
O SR. SILYEIIlA D~ lII(;TTA:-fieformar. 
O SR. D. !'Ih:!OEL o-Sim, alterar. 
O SR. SILVE!RA DA lUoTTA:-Assim como nós tambem '\'a

mos revel' a lei de 3 de dezembro; creio que não vamos re
vogar tudo. 

O SB. NABUCO:-Está claro. 

O Sn. SIL"lllRA D,\ lIIoTTA:-Pois bem, essas duas leis são 
as causadoras das feridas que se dizem fcitas ás liberdades 
individuaes nas suas differentes espheras de actividadc, nas 
induslrias ou na applicação das garantias individuaes. 

O SR. D. MANOEL:. Já ba um projccto na camara dos 
. deputados, modificando a lei de 1860. 

O SR. VISCONDll DA nOA-VlsTA:-Vamos ao programma. 
OSn. SILVEIRA DA.nIOTT.\. (cQl!tinuulldoaler): « 3.0 Adcfesa 

dos direitos e interesses locaes da provincia e do municipio.» 
Quem ó que não quer a defesa dos direitos e interesses 

locaes? (Apoiados). 
O S1I. D. lIlANOEL:-Vrja mais longe. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA (continuando a lar): « Assim 

tem como maximas sagradas :-a sincera o e1Jectlva eXCCUCdO 
do acto adqicional.. .. " • 

O Sn. VISCONDE D.!. BOA-VISTA:-Apoindo. 
O SR. SILVE IR.' Q" 1ll0TTA :-Aqui não se faUa na inter

pretacão e o acto addicional cOOlprehenuc a interpretacão, 
(CunÜmíando a ler) « ... e a descentl'alisacão atlminisha
tiva necessaria á commodidade dos povos. !) • 

VOZES: - Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA nlOTTA :-Apoiado! Tenho humilde

mente abundado nestas idêas. 
O Sn. D. MANOEL: - Já se sabe, está cOlunosco ..• 
O Su. SILVllIRA DA lIIOTTA :-V. Ex. harle ver. (COlltinualt

do a ler): « ~ .• A economia dos dínheiros publit:os combinada 
com as necessidades demonstradas do servico e sem prejuízo 
da honra, credito e dignidade nacionaes. » lsto é uma destas 
COusas que querem dizer muito c não querem dizel' nada ..• 

O SR. D. J.\LINOEL:-Isso quer dizer muito. 
O Sn. SILVE iR,;' DA lI[OTTA: - ... porque para justificar 

todo e qualquer desperdicio quo se faz, tia sempre alguma 
cousa que se di"a. nem, a isto todo o mundo subscreve. 
(Lendo): « 5.· A responsabilidade e1Jeetiva dos empregos 
publicos. » Principiando pelos ministres ... mas isto não é 
daqui. (Hitm-ulade). Devia-se principiar pela responsabili

E' ô systema inglez desse novo autor ••• 
O S1I. N.ouco :-E' mais antigo. 
O Sr. SILVEIRA DA iUOTTA: - ... que quer que no systema 

eleitoral se deixe sempre uma '\'alvula para as minorias serem 
representadas contra as maiorias. 

O SR. D. IIIANOEI. :-E' a idea dos circulos. 
O Sr. SILVEIRA DI. !'IloTT.!. : - !'lIas que não pI'oduziu esse 

e1Jelto. E' verdade que, quando defendi a lei dos circulos, 
ti.nha esse pensamento j parecia-me que a lei era bom expe
diente para evitar as camaras unanimes, porque as locali~ 
dades descentralisaclas, fraccionadas, podenão dar represen
tantes seus e que não fossem absorvidos por uma maioria 
provincial; foi este o meu pensamcnto, mas declaro que fi
qu~i logm-'o e hoje entendo que, com a lei eleitoral que 
eXiste, todas as camaras, flue tem de haver. hão de ser una
nimes. Só nlio o serão se houver algum govérno mais magna
nimo do que o aetual, que a'lmitta mais algumas vozes dis
sonalltes na camara dos deputados. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - O ministel'iro actual 
nlto fez a eleição. 

O SR. SILVIlInA H lIIoTTA:-Teve bons caixeiros. 
O SR. PRIlSIDENTE DO CONSllLHO :-0 millistcrio actual é ue 

15 do janeiro. 
O SR. SILVEIRA D.I MOTU:-(COlllintíalldo a lêr): (( 8. 0 A 

refórma e organisação judiciaria sob as seguintes bases: Pri
meira.- Julgamento definitivo dos juizes de direito no cri
me e civel.- Por consequellcia : Julgamento em '2.- instancía 
competindo exclusivamente ás l·elacões .. 

« Relações em toclas ou na maior parte das províncias. 
« Segunda.- As funcções dos juizes mUllicipaos reduzidas 

ao pl;eparo. e execução dos processos crimes e cíveis. 
« fercClra.-, .... " 
Este foi o grande artigo deste pro;;;ramma, e foi talvez 

por isso que ello foi aceito: « Garantias necessarias para 
a nomeacão, substituiçãO o independencia pessoal dos ma
gistrados, " E' o <fue se cstubelecll aqui. 

Ora, é justamente no sentido deste 3· artigo que está 
redigido o v.oto de graças; nós queremos a indepetluencia 
para a magistratura. 

O Su. D. nLI!'íOEL: - Forão doutrinas que não tiver;!o 
quem as contestasse. 

O Su. SILVEIRA DA IIIOTTA: - Já se vê quc a nossa r~s'; 
posta li faUa do turono está redigida conforme o progl'aml!l1\ 
do nobre senador pela província da Dahia. (Continuando a 
lêr): ~( Quarta: Çl'eação e ol'ganisação do ministerio 'publico 
no cnme e no clval. » 

dade dos ministros. 
Isto não li materia para progl'amma é uma cousa de arga

nisação judiciaria (Colltilluallilo li lêr): « 9.° Separação da 
. . policia e justiça neste sentindo: A policia prende o cri-

O Su. D. MANOEL: - O que é quasl uma comedia entre minoso, faz o eoqlo de delicto, collige as provas e remette-as 
nós. I á autoridade judiciria.- Os juizes mumcipaes formão cul~a 

O SR. SILVEIRA DA nloTTA. (Continuando a ler) -({ 6. 0 A exclusivamente nO:3 crimes itlafiancaveis e nos afiancavelS 
severa punição dos crimes. " Ora, isto não ti aí·tigo de pro- cumulativamente com os juizes de -paz. -
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I( o juiz de direito pronuncia e julga. 
« 10. Competencia do jury para jUlgar todos os delictos, 

comprehendidos os dos empregados publicos não privilegia-
dos, e os exceptuados pela leI de 2 de jul.ho de 1850. . 

« Exceptuão-se desta regra aquelles cUJa pena no maxlmo 
não exceder a um anno de prisao, d9sterro ou degredo, e a 
1 :OOO~ de multa. 

" Os crimes de responsabilidade, porém, e os de abuso de 
liberdade de imprensa, qualquer que sej a o maximo da pena, 
serão sempre julgados pelo jury. 

" 11. As alísolvicões do )ury, vigorando, não obstante as 
nullidades do processo, cUJO etreito será sómente no inte
resse da lei para correccão e responsabilidade dos que a 
~llas derão Jausas salva, 'todavia, a disposiçuo do art. 79, 
!l1o da lei de S de dezembro de 1841. 

" 12. Co digo civil. E' disposiçITo expressa do art. 179 li 18 
da constituicão. Organisar-se-ha quanto antes um coaigo 
·civil." ' 

Nlo sei que necessidade ha disto aqui. 
O SR. D. MANOEL : - Tinhamos necessidade. 
O SR. SIL VIlIDA DA MOTTA: - Não comprehendo a possi-

bilidade de dous campos inimigos, um querendo o codigo 
civil e o outro não, isto não é materia de programma. 

O Sn. D. DUNOEL : - E' para mostrar a necessidade. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA (continuando a Ur) : - « 13. fio

forll!a ~ypothecaria e successivamen.te a organisiEo do credito 
terrltorüÜ. » 

Nisto estamos todos concordes, já ha trahalhos Ceitos sobre 

« O tempo de detenção eomputado na pena logo qle ex· 
ceder de tres mezes . 

• A fiança mais extensiva para os domiciliarios. 
{( 19.0 A educação e regeneraçM do clero. 
Ora, agora, senhores,.. o programma está acabado, mas 

ainda tem o epílogo, que é importante. Diz o seguinte; (12.) 
{{ Finalmente, o partido progressista aceita a administracão 
publica como um Cacto commum e respeitaval para to dos- 05 
partidos, salvas as alteracões que a conformidade dos prin
cipios politicos, a experiência do servico publico e as neces
sidades occurrentes houverem de justiacar. " 

Sohre este epílogo tenho minhas duvidas e não creio que 
seja do autor do projecto; parece-me do Dr. Patroni; este 
epílogo nao posso entender, está com uma sublimidadc tal 
que me parece que por isso mesmo o programma não foi 
aceito. 

Sr. presidente agora que acabo de ler o programma •..• 
O SR. FERRAZ: - Vai ás renexões ? 
O Sn. SILVIlIRA D.!.MoTTÁ: - •.. farei as minhas rene

xões e curtas, porque estou muito fatigado. O que desejO 
sómente é vxplicar a origcm e o alcance desses esforcos ten
tados pelo meu nobre collega para fazer esta organisâcão do 
partido progressista ou regenerador do sy.tema repi·esen· 
tativo. 

SI'. presidente, entcndo que este programma, scnão foi 
aceito .•.. 

O Sn. DÁnÃo DE S. LOURENÇO: - Devia-o ser. 
O SR. SILVEIRA DÁ lI[OTTA :-.... não o devia ser. 

a mesa. O SR. FERRAZ: _ Por ser innocen(e? 
O SR. D. MANOEL: - Estamos concordes quanto ã neces-

sidade da reforma, mas não quanto aos meios. O SR. SILVEIRA DA IIIOTU: - 150 não foi aceito, não o 
(

• 1 • R devia ser .•.• O Sr. SILVIllRA Dl. MOTTA conhnúa a .er): - « h. e-
"islo do codigo commercial, especialmcnte na parte relativa O Sn D. MANOEL: - Porque é muito bom. 
ás fallencias, a sociedades e aos seus julgamento,!>. » O Sn. SIL VIlIRÁ lU MOTTA: - .... a direi as razões. 

Isto é com atreito querer muito, não ti materia de pro- Senhores, o esCorco patriotico do meu honrado collega 
gramma. para Cazer convergir' para um centro commum algumas idéas 

O SR. VISCONDE DÁ DOÁ-VISTA: - Nilo Caz ma!. discordes a ~espeito da poli~ica do paiz, poderia dar logar a 
O SR. D. 'MÁNOEL: - Pois a pratica não tem mostrado os isto que muJlas vezes na VIda dos povos governados Iivre-

inconvenientes da legislaç:lio I mente pelo systemR representativo chama-se liga, e que eu 
acho explicava!. A occasião das ligas. dos programmas para 

O SR. SILVE IRÁ DÁ MOTTA. (colltilllÍa a ler): - .15.0 fie- convergIrem esforços que não são unisonos, podia ser a.qua 
forma mnnicipal, separando-se a deliberacão da execucão, o oohl'e senador escolheu, mas o programma que orgaOlsou 
pertencendo aquella á. camara e esta ao seu presidente. - não estã proporcionado a este fim. Explicar-me-hei. ,En-

« 16.0 Nos munici~ios, cuja renda exceder de 100:000gll, as tendo que os programmas para este fim devem contcr umca
assembléas provinelaes, e na c6rte a asembléa garal, podc- mente os pontos de dh-ergeocia dos partidos, e não aquelles 
rão crear a retribuir administradol'es municipaes pagos Ilelos CIO quo todos estão concordes. Este programma do nobre se
cofres das camaras, eleitos como os vereadores e substi- nador ou tem princlpios de u.ma utilidade, de uma verdade 
tuidos por ebtes. Art. 10 §1I to e 7° do acto addiciona\. incontestavel, e que são aceItos por todos os partidos po-

« 17.0 Reforma da guaraa nacional para que sej~ devida- liticos ... 
mente qualificada, sem prejuizo do exercito, e armada, e al-
liviada quanto ser possa do servico activo.ll O SR. fiODJIIGUES SILVA!- Porque não podem deixar de 

Isto núo quer dizer nada. • ser. 
O Sr. VISCONDE DÁ. DOÁ-YISTA ! - Quer dizer muito; tem- O SR. FBRnEIRA PENNÁ. ! - E tirados da constituição. 

se puguado tanto aqui, como lá, por isso. O SR. SILVIlIRA DÁ MOTTA .•. Algulls, porém, iniciados da 
O SR. SILVEIRA DÁ MOTT.!.!-Não ê materia de programma. maneira por que estão, não têm verdade pratica. Eu exem-
O SR. D . .MANOEL! -Ora, pelo amor de Deus J plifico. De que serve, senhores, dizer-se: {( lJm dos artigos 
O S n r h do nosso programlOa é : incompatibilidades. » Para poder 

R. VISCOND,E nÁ DOÁ.-" 1ST.!.: -Não Caz mal, é om Cazer npproximar opiniões políticas divergentes, chama-Ias a um 
estas cousas mUIto claras. accordo para marcharem em commum contra uma necessidade 

O Sn. SILVEIRA. I?Á ~~TTA. (colltinúa a ler): - " 18.0 Em que todos sentem, ó preciso que s~ defina .co~~ é que.se 
.ravor d.a lIberdade l~dlVldual : _ I comprebende a execução e apph~aç!i~ do. pnnclIJlo das m-

" Prisões preventivas decretadas somente no caso Caculta- . compatihilidades, porfluO esse prmCI?1O pode ser entendido 
ti-o do art. 175 do codigo do processo e pelos juizes de ' de dIversas maneiras. 
direito, O Sn. D. l\[AIIOEL:-Nos projectos é que se Caz isso. 

"As fianças reguladas por uma tabella, calculada sómente O SR SIl.'\'EIRA nA MOTT.!.: -O principio das incompati-
na proporcão da pena do crime, na qual se fixe o maximo e 'd d d 
o minimo' dentro dos quaes e attendendo á possibilidade dos bilidades pôde ser entendi o nos mteresses o po er e nos 
réos e às condi9ões domiciliarias, deverá o juiz julgar a interésses da liberdade, segundo as diversas vistas de cada 
fianea. um. (Apoiados) A enuncia9[o deste principio no programma 

,; Ficão salvos os meios civeis quanto ao valor do damno é uma causa que nito encerra verdade alguma. 
causado e das custas do processo, a qual é d~mandado por 'O SI\. D. l\[A"liOEL:-Isto .. depen~ia ~o .projecto; o pro-
acÇão cível, COlÚorme a. leI de :I de dezembro. gramma não podia entrar Ja em mmuclOsldades. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-Não me diga isto, meu caro 
collega. 

O Sn. D. MANOEL:- Podia-se dizer tudo no programma? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Pois faz-se um alcorão para 

.e jurar nelle, estabelece-se um ponto de doutrina com
;um, que ~odos devem aceitar, e ainda deve-se Ii~ar sujeito 
ás eventuahdades da execução, ou do desenvolvimento, ou 
da maneira por que se ha de entender tal ou tal pouto da 
doutrina? 

O SR. FERRAZ :-Estava subentendido que não podia ser 
em favor do poder. 

O SR. SILVEIRA DA lI-lOTTA :-E' uma hypothese; disse isto 
para mostrar que o programma está vago, indeterminado, 
podia ser até uma cilada a muitas crenças. 

O Sn. NAIlUCO:-IIIuito obrigado a V. Ex 
O SR. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS :-Póde ser que esta co

pia seja o projecto que serviu de base á discussão. 
O Sn. SILVEIRA DA iUonA.-Podia ser um pel'igo, eu posso 

substituir a palavra, V. Ex. desculpe: estou fallando ha mui
til tempo e fatigado; póde ser. que me escape, que. resvale 
alg~ma expr~ssã? menos propl'la, pOlle ser um perigo para 
mUitas conSClenClas. 

Assim como exemplifiquei com o principio das incompati
bilidades, que foi o primeiro que me occolTeu, posso apanbar 
outros, senbores, e applicar o mesmo raciocinio. 

O Sn. D. MANOEL :-Até agora erão innocentes, mas agora 
não. 

O Sn. SILVEIBA DA MOTTA :-Tem muitas cousas que eu já. 
disse que eriXo verdades incontes taveis; são as cousas inno
centes. 

O SR. NA.BUCO :-A questão está na applicação. 

O SR. SILVEIRA DA I\(OTTA: - Supponhamos o § 4,' 
"Não quer o exclusivismo nos cargos pubicos." Quaes 
são as bases, o principio que se adoptou para se enten
der este artigo do programma? Uns podiãO dizer-eu an· 
nuo ao pl'ogramma porque não ba \l,Jclusivismo nos em
Ilregos publicos-, outros podião dizer- eu allnuo pOl'
que este exclusivismo não é o exclusivismo de uma cou
sa, que eu enlend!l que é exclusivismo. Era preciso tornar 
isto pI'atico, era preciso determinar os cargos sobre que as 
administracões, apoiadas por este novo partido, podia ter 
uma amplâ liberdaile, e os outros a respeito dos quaes seria 
preciso que precedessem taes e taes cautelas para se poder 
exercer a attribuição. Como estes ha outros exemplos. 

Diz o programma, verbi gratia, que quer a regeneração 
do systema representativo pelo desenvolvimento do dogma da 
constituicãO do estado, da divisão dos poderes; mas na ma
neira de entender e executar este artigo, comquanto encerre 
elle uma verdade axiomatica, póde haver muita contestação. 

A divisd.o dos poderes para que não baja absorpção de 
uns por outros não tem sido comprehendida pelo nobre sena
dor pela Bahia, de modo que os nobres ministros podem apo 
sentar os 1·. magistrados da naCãO contra sua vontade? Não 
se tem entendido que estes actôs, embora contra a constÍ
tuicã<J do estado, sendo praticados, podem ficar efi"ectivos e 
coIÍsmnados, só por não se proceder á accusação do~ minis
tros ? De que serve, pois, um programma neste sentIdo? 

Eu entendo, senhores, que este pro~ramma contém propo
sicUes aca~emicas, outras em sentu!o mystico, outras tão 
vâgas que nUo têm sentido algmn. Em summa, entendo que 
o nobre senado~, para p.oder conseguir a realisnção da obra 
que teve em Vista, podIa fazer o seu progrnmma em tres ou 
quatro artigos; .e que não precisava disto tudo; mas, a fa
ze-lo com a extensão com que o Cez, era necessario que se 
rIlduzisse .... 

O SII. FEIIIIAZ:-Não largou ainda o babito de professor. 
O SR. SIt VElRA DA MOTTA:-.... aos pontos divergentes. 
O SR. Nuuco:-V. Ex. proponha as emendas. 
O SR. SiLVEIRA DA MOTTA:-Sr. presidente, este program

ma, como já disse, não foi aceito e nãO' o devia ~~r por esla. 

razão: po:que o n~bre s6!ladol", querendo realisar 11 obr~ que 
teve em Vista, deVia, repito, reduzir-se aos pontos de dlver
~encia entre os partidos congregaveis, mas isso não foi o que 
:s. Ex. fez. Nos pontos em IJue ba difllculdades praticas, em 
que foi dimcil descer ao positivo, o nobre senador pairou na 
generalidade. 

O Sn. FERREIRA PENNA:-Em que data foi feito o pro-
gramma? 

O SR. SILVEIRA DA ~loTTA:-Esta cópia não tem data. 
O Sn. FIlIlREIRA PENNA:-Nem assignatura? 
O SII. SILVEIIIA DA 110TTA:-Nem assignatura. 
O Sn. FERIlAz:-Será apocripha? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-NãO, senhor; é authentica. 
O SR. FEnRAz:-Passou pela cbancellaria. 
O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA:-A letra o autor a conhece. 

(Mostrando.) 

O SR. unÃo DE PlRAPAMA:-Está assignada e concertada? 
O SIl. SILVEIRA DA MOTTA:-E' SÓ o que falta. 
Sr. presidente, como disse que o programma não tinba 

sido aceito, Q nilo devia ser concebido neste sentido, cum
pre-me agora dar a razão por que não posso aceitar a expli
cação que o nobre senador. deu sobre a opportunid~de da .sua 
proclamação da nova doutnn;l. Eu entendo que bOJe reuOlão, 
ou isto 'lue se cbama fusão das opiniões divergentes, é mna 
obra mais faci! do que a alguem ~m'ece; os principios que 
estio hoje em elaboraMO, em discussão, e que podem ser 
fundidos, operando isso que o nobre senador teve em vista, 
são poucos, nlIo presisão de um in-folia, como este, para 
lhes servir de programma. . 

A regeneracilo do systema representativo deve come~ar 
praticamente pela retirada do actual gabinete. 

O Sn. MINISTRO DOS llSTllANGEIIIOS : - Se for preciso .••• 
O SII. SILvEIRA DA nloTTA : - Se nós queremos a vel'dade 

do systema representati vo, a primeira condição para a reali
liza!lãO do programma, para que os pnrti~o~ cOllvi:jãO, é. re
dUZir-se as questões ao terreno dos prmclplos, e e por ISSO 
que eu digo que é uma consequencia a retirada do nctual 
gabinete, pOrl{Ue o ministerio actual, senb?res, está fóra de 
todas as condlcões do systema representativo. 

D'onde nascêu? quem o orgamsou? o nobre senador pela 
Bahia? E' um homem de muitas babilitacões, reconheço, 
porem, S. Ex. estava inopportuno para orgânisar o gabinete 
na quadra actual ; tinlia pertencido ao gabinete de '2l de 
maio, tinha organisado um gabinete que durou seis dias, e 
não mereceu a confianca da corôa para dissolver a camara 
dos deputados; a mesma medida que rôra negad ~ ao ministe
rio anterior foi negada ao nobre senadol', e ISSO pode-se 
considerar uma prova de desconfiança. 

Tendo-se aprese~tad~ com~ ministro org~Disador do .ga
binete, no fim de seis dias, VlU"~e na neceSSidade d~ pedir a 
dissolução da camara, o que fOI lhe nega~o : daqUI eu col
Hjo, em primeiro logar, que o nobf.e...1l1·csldente do conselho 
foi precipitado em aceitar a c\JllÍmiss,io de organisar o ga· 
hinete de 24 de maio, ilã.() deyia ter aceitado a tarefa, porque 
S. Ex. não podia contar 'ixím maioria nas camaras, e ne
nhum homem de estado, quando a corôa appella para seus 
servico5, aceita uma tarefa que está superior a seus bombI:Os. 
O nobr~ presidente. do c~nselhoJ fazendo-se honTa á camar.a 
dissolVida, não podIa aceitar a tarefa de orgamsar o gabI
nete de 'U de maio, sem que implicitamente desse a enten
der que dispunha dos meios de ter maioria nas camaras, I} 

seis dias deJlois teve um desmentido. Organisou·se o minis
terio de 30 de maio. este pediu o mesmo ![ue o nobre presi
dente do conselho bavia pedido, e deu-se-Ibe; pois que tinba. 
o gabinete de 30 de maio de mais do que o nobre senador 
pela Bahia, actual presidente do conselho, para ser quem 
dissolvesse 11 camara ? 

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTIl'IBGIIHA : - A prciumida neu·· 
tralidade. 

O SR, SILVEIM. !li l\Il)'I!'!A : - E tCVt? 
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o SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: - Contava-se com isso. 
O SR. SILVEIRA DA 1I10TTA: -lIlas, uma vez dissolvido o 

ministerio de ao de maio, póde-se dizer que, segundo as pra
ticas do governo parlamentar, o nobre presidente do conselho 
devesse aceitar os esforcos do gabinete de ao de maio depois 
das eleicões e da dissolúCãO da camara e vir organisar um 
gabinetê? Com gue elementos '1 Com uma camara nova, eleita 
porventura debaiXO ria influencia do nobre senador pela Bahia 
que preside ao conselho '1 

O SR. FlmRAZ : - Representando suas opiniões. 
O Sn. SILVEIRA D.~ ldOTTA: - A camara eleita, que func

dona desde 10 de janeiro, não é uma camara em que o no
bre presidente do conselho possa dizer que tem maioria .... 

O Sr. VISCONDE DE JEQIJ1T1NHONllA: - Parece que não. 
O SR. SIVElRA DA l\IOTTA : . • .. e a prova está em que 

ha poucos dias, apezar de fazer o ministerio uma questão de 
gabinete sobre a votação da emenda relativa á indemnisação 
Bramah; viu-se que em uma questão de coufianca 28 votos 

- se destacárão da maioria, e entre elles alguns dos· que se in
titulão donos da camara dos deputados. 

O Sn. VISCONDE DE JEQIJ1TINRONRA : - O que prov .. isso é a 
repetiçã? da questão de gabinete, que vai ser proposta um 
destes dIas, 

O Sn. SILVEIRA D,\. MOTT.!.: -Não sei; mas allirmo que 
um dos absurdos da sitUMão actua!, uma das anormalidades 
desse system'a, é a continúação do ministerio; acho que elle 
não foi organisaclo regularmente, não está fundado regular
mente, não tem tido nas camaras senão uma maioria de 
occasião e de concessão. Entendo, segundo a opiniãO do meu 
nobre collega e amigo, senador pela Babia, que cada um 
tem sua vez, e que esta não é do Ilobre presidente do conse
lbo; esta -vez devia ser do meu collega que está sentado na 
mesa ao pé do nosso presidente. 

O SR, T. OTTONI:-Não apoiado. 
. Os Sus. SOUZA RulOS E oUTROs:-Apoiado. 

O SR, SILVEIIIA DA l\IOTTA :-Nós estamos assim forcando 
a situacão, falseando-a, fazendo funccionar na macbinâ uma 
roda que não é destinada a esse movimento actualmente; 
daqui resulta um verdadeiro falseamento do systema repre
sentativo. 

Para que queremos ell6anar o publico? De quem é esta 
situação, senhores '1 Esta situação é dos liberaes ; a maioria 
da camara temporaria li Ilberal : para que então esta mistifi· 
Caçã?? Para que homens encapotados a governar no tempo 
dos hberaes ? Uma de duas, ou gOVCl11ão á sombra delles por 
concessão ou tolerancil\, e portanto fazem um papel que não 
é o de um govemo, 011 eU.!. contrariado o prinCipio cardeal 
tio systema representativo, de que os ministerios devem sahir 
lIü maiorias relles das caJlaras e não das maiorias ficticias 
e moveis. (Apoiados). 

Uma vantagem muito glblllle havia para o paiz se acaso 
se tirassem da situa cão actual todas as suas consequencias, 
todos os seus corolfarios logicos j se acaso em logar de um 
minsterio sem cÔr, desmaiado.... • 

O SII. FERnA.Z: - O desmaiado tem cÔr. 

que representão rea!m~nte a situn!tâo, que são os donos 
dclla, que não são calxell'OS. , . 

O SR. pnESIDENTE DO CONSELHO: - Delicada expressão I 
O Sn. lllNISTIIO DOS ESTnANGEInOs:-Se se refere a mim, 

repíllo; o nobre senador deve fallal" neste assumpto com 
mais calma. (Apoiados,) 

O SII. SILVEmA DA l\IOTTA: -Substituo a palavra, se a 
achão olrensiva. 

O SR, PRESIDENTE DO CONSELHO:- Prepostos, caixeiros .... 
isto nãO é o[ensivo 1 

O SR. SILVEIRA DA ]lIOTTA: Substituo a palavra, Dão 
quero o[ender aos nobres senadores, está muito longe de 
mim esta intenção, 

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-S. Ex. não me olrende .. , 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: -Não oITende; cada qual toma 

as cousas como de quem vêm, 
O Sn. SIL VElRA DA lIloTTA: - Posso oITender creio que 

posso, mas não quero, não é minha intençiio. Ó nobre mi
nistro dos estrangeiros reclarnQu contra a eXJlressão; tenllo 
já cedido a outras reclamações allegando que, fatigado como 
estou, me ~odelll resvalar algumas expressões menos con
venientes. Não desejo o[ender aos nobres ministl'gs, e por isso 
retiro a palavra caixeiros. 

O SR. CAl\'DIDO nORGES:-O que é delicado é dizer-se que 
tomão-se as consas como de (Iuem vêm. 

O SR. SIL VElHA DA lIIoTTA:-Quem disse isso? 
O SR. CANDIDO BORGES:-Não sei; veiu daqui. 

O SR. pnESIDENTE DO CONSELHO (ao Sr. Silveira da Motta): 
-Continue o seu discurso. 

O SR. SlLVEIRA DA l\IoTTA:-Sr. presidente, retiro a ex
pressão de que usei e !lue escapou-me no caiaI' da discussão; 
não quero olfender individualmente nin~uem, e muito meuos 
amigos como os que tenbo no ministel'Jo. Queria, pois, uma 
entidade absoluta para referir-me a ella; já se vê que todas 
estas expressões que excitál'ão a susceptibilidade do nobre 
presidente do consclho IinMo por fim indicar um pensa
mento de subordinacão, de sujeicão, o que em publico é 
cousa 9ue não desdoira a Ilínguemj á melbor harmonia, 
concordla e condescendencia se pode chamar subordinação li 
sujeição. Pelo menos da ideia 9ue quero significar eu não 
desisto; da fórma sim, posso rehrar as expressões, 

Sr. presidente, a palavra de 9ue usei agora e que oITen
deu tanto, já foi empregada aquI no senado. Quando se tem 
tratado de ministerios eomp lStoS de pessoas aliás respeita
veis, mas que recebem uma certa inspiraçãO ou que aceitão 
uma certa dil'ecção politica, tenho visto aqui chamar-se 
caixeiros a essas pessoas. 

O SR. VlSCONDE DE JEQIJ1TINBONHA; - O que acontece a 
todos os miuisterios filhos de partidos, 

O SR, SILVEIRA DA I'tfOTTA; - E' uma causa que não avilta 
a ninguem ser preposto de outrem. 

O SR. T. OTTONI: -Salvo a redaccão, V. Ex. faz a histo-
ria do passado. • 

!? ~R, • SILVEIIlA DA l\IOTTA: - ..... ape~as com alguma CÔr O SII. SlLVEIRA DA I'tIOTTA: -V. Ex. perdoe.mc, não posso 
~rtdiclal, se em. logar d~?m f!lmlsteflO destes ttvessemos responder já o seu aparte porque estou fatigado e não per
a, fren~e dos nego~lOs um InlnIsterlO qae.fosse a expressã? ~a cebo assim de repente onde V. Ex. vai ter. 
Situaçao e da malona da camara; se ttvessemos um mInIs-I . . 
terio onde houvesse assumido a responsabilidade o directorio. O SR. FERRAZ: - Da mmha parte protesto; nunca fUi 
da situaçã3, porventura a marcha desta situacao teria sido I caixeiro. 
a,que é? Não; não tel:ia sid~ est~, não haveria tanta esto· O SR. T. OT'I'ONI: - Não me referi ao nobre senador. 
rdldade: embora. os dlrectorlOs tlvesssem commetido erros O S F ]\·1' br' d 
calTegariiio ao .m~nos com a responsabilidade desses erros~ R. ERRAI: - UltO o 19a o. . 
O paJz tem o dlrelto de vêr transparentes os homens '{lubli- O SR. l\IARQUllZ DE CAXIAS: - I1lenos a rrnm. 
~s que aspirão á g~vernança do estado; tem o direito de O SR. SILVEIRA DA I110TU: _ Ninguem foi I 
Julga-los; mas quer Julga-los por seus actos e não pelos 
aclos dos seus prepostos. O SR. BARÃO DE S, LOURENÇO: - Eu fui. (Hilaridade.) 
, E não se pense que faço essa suggestão por malignidade, O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Ora, é o mais franco que 

por prever, supponbamos, o naufragio das reputacões libe- temos aqui. 
raes: não j pelo contrario, estou certo' de que, se õs homens Pe~il a V. Ex., Sr. presidente, que me desculpe estas' 



,Jp'reS$íJe,;, cu l)I'ecl~aYa <lCconllllodar o~ta.S sllsceptihilid.1-
d';~ 'luC nuo dOBCjo ferir, 

Enlcntlo, como dizia, que ó de gr:lmlo inLel*c:3sce pant o 
jJaiz 'Iue o mini6lerio actual caJa o IObar aIJ5 representantes 
leriUmos f!a sil.u~cHo. O !loh!'\! 3etlatlol' pc1:t ilabia, se [tC~i:30 
íul'~a que se pólio levantar um partido rcgcncrador do 8Y5-
tmn" rcpresentativo, como sustentou em sou ultimo discurso, 
deve rec0nhccoi' co"ligo que n primeira eOll,lição para a 
l>Ciilisrt~~il0 de U In tal pl'ogn111111Hl é n applwaç<Io dos ~cus 
principio5 Jo uli lJOssidetis ao actllal ministerio, Deixel1l os 
nobres ",iní;;l!'Qs cBles logares, po!'f[ue 'Iuem é que govel'lla o 
paiz, senhores? O povo (lue Q dig'a; a situação li dos se
nbores? A camara temporada é uos senbores? E' tios senho, 
res uma camma onde em umil qucst:l0 tle gabinete o gOYCl'110 
teve 21> votos contra ~ E ó uma questiio esta que estil annun
ciada como devendo reproduzi,'-se em breve, havendo-se re
conhecido quo a respeito delia ate mesmo no seio do minis tc
rio houve dissençiio. 

O So, rnBSlDENTE DO COÍíSELflO: -, :xfio houve nenhuma. 
O So, ~IINISTItO rios ES'rfiANGEIROS : - Não na tal. 
O So, SILVEmA DA MOTT,I : - Oh senhores. ainda na "cs

p~1'a do dia em que se deu a quoslilo de gahincte na Cilmara 
dos Sl's. depulildos (e os nobres ministros disserão que 1'110 
Ilouve diseordancia 1), ainda na vespem dessa (!uesl<10,;la 
questão .8ramah, que joga com interesscs de particulares",. 

O Su. ~H1<ls'rno DE ES~OANG"tnOS :-l:om principios da arl
mini$traç,"to, e por cOnSetluencia com o programma do gnbi
ucto. 

O SR, SII.velfiA IJA ilIoTTA :-E' uma quest;1o commcrciHI. 
e [l01' isso foi objecto de discussITo e conve,'sacão na praça do 
c()mmcl'CÍo nu. VCSpOI'a da queslilo de gabinete, o ahi se 
aíUnnou quo parle dos ,ministros estaviio rio lado opposto, 

O SR, PReSIDENTE DO CONSELUO :-Pois é incxac(o, 
O SR. Ml:>iISTIIO DE ESTRANGElnOS: - Afirma agora um mi· 

nistro que não houve di vergencia, 
O SR. SIL VEinA D.' iUOT'l'A o-Os nobre:l ministros co!locilo 

a gente em gl'mlt1c~ apertos. 
O Sn. PlIESlDEI'iTE !lO CO~SELno :-V. Ex. quc,' (Jua a praca 

do commercio saiba ma's :10 que se pass:. no gabinete ao 
que os Ilropdos Íninistros? 

O Sn. SILVEIRA 0,1 ~lon.1 :-A praça do commercio nJo 
8uLc mais, mas ir, vezes sabe tanto. A rcsp,'ilo da rlucstüo 
cOlluuercialllmmau até estou fazendo um se,'viço a ". Ex,; 
IH'6\'11la.-$e ... 

80. ,1INIST!1O DOS E~TIIAME1UOS : - E"t.iUlOS st'!llpre pl'evo
nidos. 

O SR. SILVEIII,' D,\. ~IOTT.I : •• ' não vú fazer questão de 
gahinete e acontecer lho algum desastre. 

O SR. POESWENTE DO CONSELUO: - Não tanll:. pena. 

O Sn, IIlNISTno DOS ESTMNGElnos: - Havemos do fazer 
que,;tào de llubinete todaB as vezes 'Iue os interesses da poíi
tica c da arJministr,lção reclilmarem. 

O Sn, S'LVEIBA DA ~!OT1'A: Nu vesoera, a diversão dos 
ministros 11 respeito da 'Iuestão Bramau em assogurada lW 
pl'uça do commel'eio polns pessoas mais competentes. 

O So, 1\11""STIIO DÁ FAZEõD,': - Não apoiado. 

O Sn. PRESIDENTE DO COXSELUO: - Competentes em que? 
O Sn. S'LVEIRA D.' MOTT.I : Pessoas (Iue têm relações c 

inGuencia nu situação, e (lue podião sabor destes segredos. 
O Sn. POBSlDENTE DO CO~SELI!O: - A p!'aça póue õaber 

dos segl'edos da administração I 
O Sr.. SILVEm,\. D,~ AloTu: - Não ó a pmíla. silo pCSSOJ> 

flue estão lá. 
O Sn, POESlDE"TE DO C01\SELUO' - Lá aonde 'I 
O So, S'LYElRÁ D,I MOTTA: - Na praça, 
O SI! ~'llOR,IZ: Póde ser noticia de Illeia noitc. 

O Sr.. J.::;nSTllO D.' FAZE""" : - Como e~ta. 

o So, SII.VElP.,1 f>1 íIIonA: '- r~,io é, nilo. 
O SR. rnr,;:;mRN'Z'R no r.ONSF,tUO: - Pois é. 

U SIl. SIl, VEm,1 n;, MOTTA: Conve"snreí com V Ex s() 
lJrc isto, '11IC mio qucro ! .. "ter para o tapete do scna/lo, 

SI', pi'c~id0!1[C. c~le5 faclos , quo dehilit;lo cada vez IHais 1t 
atlminislj'açf~o. silo os (,(le me lc\',io a ti'N' liUC n primeira 
condiçfto para a o!'ganjt5a~10 de uma politicn que queira ti 
verd~rlc. rio systcma r,:pl'cscntat.ivy Ó q~1ü ns siluaç.ocs pe,'
tcn~:ao aljuell;.;~ qtl~ {h:!) i~ ihrec(',ao as .11!em; do pn:z. 110]0) 
sonHores, a ~,tuaç"o n"o e do~ 81'S, 1ll1l1lst1'OS, e IIhcl'.11, o,; 
homens ~uc rellrcscnlUo e:)[a opini;1o ,;>0, a meu I'êr. 05 (IUe 
dC\7cn~ ~el' c1wmados para dirigil' sob sua rosponsnhitidade os 
1I0g0Clils puhlicas, 

O SII. !1ÜOIIlr.VES SIL n : !1esllonsabilitiadc ellcs têm 
ag-Ol'(l, 

o SR, S:r,"-ÉJn.l nA MOTT,\: - .. " não devem eximir,se 
,Iesta ta.refa !itlO aliil; ;í llluito r,loriosa: nãu devcm 'luC'!·Ct· 
que cOHtinue, a mrslifica~,i(l por Ijuo estú passando ngorn o 
pal% e que e em Qetnmento das reputacõC5 lIe UH'S (l (Ie 
oulros, e ,lo vropri!! pai>" -

Se o nohre 5~nador pela pl'ovincia da Bahia reeonhece a 
verdade, fjllC é nccc,sario comprehendCl' pa,'a a renlisnciio do 
systcma I'eprcscntat~\'o, ° seu primeiro passo no meu êutan
der deve ser este-ceder o Ioga I' á llpini;io libel'a!. 

A l'e~jJo,i;abili"arJe e a !lloria devem pertencer a olla; o 
[laiz delo <lprovBitar a líçiio, (llpcüulos; muito bem), 

tt SI', Fea'r .. " .-Sr. presidonte, el1 não fomei a pala
vl'a PUl',t discutir nem li situaçilo ac(llal, ne", álguns ,!iH ob
jecto6 'Iue forão trazidos á presente di:;cussão; o meu fim {oi 
ontro, 

Nó. tcnlOS na Em'opa a rcpufaç;1o do unicamente cuml1rir
,nos nos,as p"omeSS<l5, ou comp,'omi::sos soh opressãO ou 
(, força, 1\ grande questi;o social, soLre (Iue tom havirlo ['no 

nbida lula !Ias E,ta,!os,Ouidos. !levo tior l'cp"orluzida mai:l 
ce,lo ou m:.is tal·,le 110 nosso paiz. E' mister, portanto, quo 
altentclIloB hem pura olla c para nossa pO$i~<io; COl'l'c que Ira 
uma promcss:1 o governo brasileiro li respeito do sua solu-
eM. . 
- Quando ~'stava .1qui o ministro inglez,o Sr, ScarlcH. daurlo 
conta ao ~eu governo, a l(lI'li Clarcndon. rle Uln<t entl'eví~!a 
OI! cOllferenci:l (Iue tinlla havido entro elle e o no""o 1\1IlllS
trll dos negocio:; cstr,mgciros sobro a 8:í.tinc:l0 da escrnvid;,o 
"0 IIOBSO pOli'!', ali\rmou que este lhe r1celariÍl'a que o go
vcrno i,jlperi,,1 tíuha tomado a j'csolllc;il) rio ae(lbar lenla.
m~nie com a e:;ci'avirl.io no nO!,SQ flH iz ;' o 'plO tanto isto e":t 
verdade, que oilu ministro peltencia ji! a uma associarJo (Ie
nominad'l 11'Y"nnl(a, quc tillba por fim pouéo a. poucô 'lttin
gil' a c~Le !;ran:!o de"ideralum. 

E,tc ameio ou rle,pacho fci publicado na Europn, tem :;ido 
repl'o,luzi!lo em alguns cscl'Íptos. e ai"da ultimamente cstas 
palavras fonio insertas em uma obra do SI', Cqcllin 50b,'0 
a. tdW!íCiio da. esCravidão, 

Eu dcsejúra que o nobl'0 ministro dos n()~ocios estrang·ei,'ns 
me declm'hs3e "ri h!l alguma ,'esoluS,"to do goycrno, se Im 
lirOmOS!., quanJo fll! fe,ta ella, quacs são as ba::lcs, quaes 
são 05 ,lados ou as medidas que o i(oliCl'no tem tomado pam 
mais ou menos desempenhar este compromisso. 

O SiI, Pl)m~TA BÚENO :-Ii em que tcm]'o roi isso? 
O Sn, fllnMz:-Em 18tiG; em minÍ>!I\) el.t:l0 o Sl', í'a

ranhos. 
O So. pnESWENTIl DO CONSEI.!IO :- Nií,O me consta nada. 
O So. FEnnAZ:-Eu transcrevi esta noticia em minhn.s no

tas do via"cm, e me comprometto a trazer a obra do Sr. 
Cochin onde se lê o seguinte: 

Cf O Sl·. Scarlelt referiu em uni despacho ao seu ministro, 
lo .. d Clarendon que oS .. , P:lranhos lhe affi,'mám que o go
verno imperial tinha tomado a re~oluçãO rI.c ir extinguindo 
pouco a pouco, ou gradualmente a escl':lVlllilo no Ums,l, li 
,]ne S, Ex, fazia parte de uma associacão (lenominada IrFl'
mnga p"otrgilla pelo Imperado .. , e forúliula em mcmona da. 
illllependcnein, a '[uni em calla anniversario desta gl'andf'l 
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época Iíbcrt" va escravos com grand~ dt;í~l1nidadc. dentro de! . ~n '_ Ronr.lGUE5 SILVA' - Eslavarnos no dOnJlIllO t]a COl!": 

nma igreja, na presença de Sua l\lagestade o Imperador c clhaçao. 
de sua augusta esposa. }) O SR. FEnnAZ;- A cOllclliac.l0 era uma transacção, é 

O SR. PARANHos:-Peço a palavra. não excluia as idéa~. .. -
O SR. BARÃO DE S. LOURSN!l0:- l\Iuilas socic!ladesfazem O Sr.. ROOlllGUES SILVA :-Ainda existia. 

isto. O SR. FERRAZ ;-. '. e a conciliacão, se no principio foi 
O SR. F&R1lA7.:- Existe o detpncbo deste senhor; e isto, praticada conforme as idéas que a "autorisárão, no fim n'lo 

qunndo se assevera que foi dito por um ministro, tem algum o foi; então, o nobre senndor sabe, pareceu que tinha mais 
alcance. por fim acabar ou excluir os pro[lrios amigos: a perse-

Eu désajo, pois, que sobro este ponto baja as inCormações guiçiio mudava de pasto, passava do lado mimigo para 
necessal'ias, pOrtlue ao monos a opini«o ficará esclarecÍrla, e ° pl'opno campo ... 
todas as esperanças que possão haver debaixo desta palavra O Sn. CANDIDO BORGES :-Nisto eu concordo. 
dcsappareceráõ. 

Sr, presidente, 'Passando deste objeeto a um outro, eu niio 
poderei deixar de fazer ulgumas ponderações sobre o que 
disserão não só o meu bonrado amigo o Sr. barão de S. Lou
ronco, mas ainda o meu partieular amigo e collega o Sr • 
.renna, e ultimamente os oradores qu~ se inscrevêrão. 

Eu não conheço a situação .... 
O SR. CÂNDIDO BORGES: - Nem eu. 
O SR. FERRAZ: - ... não a acho clara, e como que a 

presente discussão com suas revelações a tomou ainda mais 
obscura. 

O SR. B.RÃO DE S. Loul\m;ço: - Apoiado. 
O SR. FERRAZ; - Ninguem sabe para onde vai, nem mes

mo onde está; é preciso, pois, que todas aquellas pessoas 
'lua amão a presente situação,a eolloquem na sua verdadeira 
tiase. 

Uma situaç[O mWa éta a eonseqlleneia natural da estndo 
político em que viviam os, e não sei se se pórle dir.er quem 
lei que crcou a em que nos achamos. Pouco tempo. antes da 
minha. partida para a Europn, otlvi da boca de alguns se
nhores que têm uma posiCãu proeminente no f1ilíz e que etão 
ministros, a declaracão dê que não havia partidos; creio que 
forão o Sr. marquei de Caxias nesta casa, o Sr. Souza Ra
mos aqui e na camara dos deputados, e creio mesmo que o 
ouvi nessa camara da h'!Ca de um senhor que occupa hoje 
um logar nesta casa, e creio que muito antes disto o honrado 
senador que acaba de sentaNe (o Sr. Silveira da Motta) 
disse que não havia partidos. Ora, se isto ê verdade, julgo 
que uma situacão nOTa era natural e Ilecessaria; mas é pre
ciso que o partido que nasceu desta situação se organise 
bem, que haja uma bandeira onde os adeptos possão jurar 
preito e homenagem. 

O SR. BAnÃo DE S. LoURENC,o: ~ Apoiado; ir o que eu 
quero. 

O SR. FERRAZ: -Assim que, outras razões me convencem 
de que não se llóde attribuir a qualquer membro desta casa 
a crea~.ão de$te J:lartido. Em que estado se achava o antig'o 
partido conservaílor? Abandonado pelos seus proprios ehefes 
que, ou dizião que não bavia mais partidos, ou que declina
vão da honra de recompô-lo e dirigi-lo. Eu não posso conce
ber um partido sem cheCe, sem impreusa, sem idéas lixas ou 
principios, e esse partido apl'asantava o triste quadro de au
seneia dessas eondlcões, (Ie modo que seus membros quando 
no mmisterio profiigavão e perseguião como adversarios nas 
provincias os seus proprios amigos, ás vezes para ~rvir a 
outros, e tambem em certas datas ou épocas, para afagar os 
amigos da vespera ... 

O SI\. SILVElRA DA JUOTTA: - Isto é verdade. 
O SR. FERRAZ:~ .•. as proprins idéas sustentadas em um 

dia, os membros desse partido, qualldo no poder, as abando
navão, ou destl'uiao na execução as leis que as encerravITo. 

O SR. VISCONDE n"!' BOA-VrSTA;-Apoiado. 
O Sn. FERRAZ: - Pergunto: se era este o estado de cou

sas, póde·se acaso agora censurar aquelles que se reunem 
\>ara fGrmar um partIdo'! Quem Coi o crendor? A auseucia 
de partidos. a ausencia de idéns, a auscncia dos chefes do 
antigo. partido que então domi~ava, a ausencia de plano, a 
alló\eU€la de Imprensa, l). ausencm propriamente de opiniões. 

O SR. RODRIGUES SILVA :-'Os conservadores não estavilo 
no poder. 

O SR. FERRAZ :- Ainda ha uma cousa a ponderar: na 
época actual ninguem póde dizer quaes são os principios 
que dominão em um e em outro lado .. 

O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO :- Apoiado. 
O SR. FERRn: - Quando eu ouvi aqui ler-se o programmn 

do Sr. Nabuco, em algumas partes os nobres senadores 
quasi todos, dizem-Isto é nosso. 

O Sn. BARÃO DE S. LOURENÇO: - Eu. 
O SR, FERRAZ: - Do outro lado dizem - Tambem é 

nosso. EntãO' qua~ é a dívergencia? Será simplesmente 
pessoal? 

O Sn. PI~IENTA DUEM: -É a pratica, é a nlio execucão 
do programma. (Apoiados.) -

O SR. FERRAZ; Mas se dizem que o pl'ogl'amma não 
existe, que não {oi approvado, pal'a que sua analyse, como 
a vimos fazer, ... 

O SR. PIMENTA BUENO; - V. Ex. argumentava na hypo· 
these aflil'mativa. . 

O SR. FERRAZ: ~Perdôe·me, elI não digo que ha ausencia 
de partidos; refiro o que observo. 

O Sn. PIMENTA BUENO: - Mas o programma era uma eol
lecçiio de pl·inCÍpios. 

O SR, FERRAZ; -Agora, mesmo a respeito de principios ... 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Os pontos de divergcneíl! é 

que é preciso saber. 
O SR. FERRAZ: - Eu continúo na minba peregrinaciiQ, 

ainda não larguei o cajada de peregrino; o que tenho obÍler
vario nesta discussão? Daqui se diz - A situação não é boa, 
porque são nomeados para presidentes de provLcias moços, 
e é melhor que nós lancemos mão das pessoas experimenta
das. Ou na pbrase mais sublime-exjJerlas. 

O SR, BARÃO DE S. loURENÇO: - Provectas. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO: - Experimentadas. 

O Sn. FERRAZ;-Eu entendo que esta tcm sido a marcba 
de todos; não se escolhem bomens velhos por serem vel nos, 
porque todos sabem que ha velhos que silo meninos. e meni
nos que parecem velbos.: o que se deve escolher é a capa
cidade, é. o merito. Os velhos estão fatigados, não podem 
servir para as administraçOes de provincias; não podem fazer 
muito; muitas vezes se atêm á mera rotina ou ao expediente. 
Eu sempre pre~erirei viv~r com os moços q~e são trabalha
dores, e que aJudlio mUito em qualquer clrcumstancia aos 
homens de estado, e o meu nobre collega nunca os excluiu. 

Tambem não posso considerar como motivo de exclusão a. 
poesi.l. 

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Foi uma excentridade. 
O SR. PI!ú1lNTA BUENO: - Elle mesmo mostrou que gosta 

de versos. 
O SR. FERRAZ: - !Ias, se por um lado vejo que o nobre 

senador talvez fizesse por ironia esta observacão, llão posso 
deixar comtudo de considerar muito serias as que forão pro
duzidas pelo nobre senador pelo Amazonas e outros coHegas-
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QUilOS são cllas? !la UIlUl perseguição immcnsa, !la uma 
inversão, tem-se demettido 200 cmpreg'ldos. 

O SR. SILVSlllA DA nloTT.\. :-Duzentos? 
O Sn. FEanAz:-Ainda hoje ouvi dizer-se aqui que só em 

um logar. 
O SR. SIL"VEInA DA ntoTTA :-Em Pernambuco. 
O Sn. FllllRAZ : E de qua qualidade ou classe? Alguns 

empregados de policia, um secretario de capitania {lo \lOI'tO. 
um empregado subalterno, este ou aquclle, eis em que têm 
consistido as demissões. 

O SR . .FERREIRA PENNA :-Eu não Callei nisso. 
O SR. FERn.\.z;- Não Caco mais do (Iue tomar em rescnha 

QS diversos argumentos qué aqui têm sido Ilrorluzidos. 
Sr. presidente, não pOI' defender o milllsterlo, nãc tenho 

compromisso nenbum com elle, e mesmo não posso dizer que 
os lIohres ministros, excepto um ou dous que tinhão ro
lacões antigas comigo honrem-me com sua amizi1d~ ; mas 
acho ~ue devo sustentar aqui os pl'incipios. Pois algum dia 
foi ohJecto de censura a demissão de oJIiciaes do corpo de 
policia? Algum dia foi motivo de cellsura a demissão de 
empregados de polícia, delegados e suhdelegados? Eu per
guntaria, por exemplo, ao nobre senador p'ela minha pro
vincia." mio." ao llleu nobre coUega, que repl'csenta a pro
víncia de l\lato-Grosso: póde ser um pl'ineipio de ordem, um 
principio de fuJministração conservar os empregados que nilo 
são da confiança do lloder,os empregados da maior confianç.a, 
s~m os quaes a administraçãO não pó de jámais marchar? 
Certo que não; e vamos a ver os precedentes, os arestos. 

Quando o nobre Senador pcrtenceu á administração do 
Rio de Janeiro, outr'ora, n;10 praticou aquillo, que hoje 
censura? Nesse tempo não boul'erilo sómcllte '200 demisstles, 
houverão centenares. 

O SR. PARANlIos:-Vai a esse tempo? 
.0 S,:. FEnnAz ::-'peruôe·me,são pl'illcillios de governo, são 

pl'lncJplOs de admllllstração, 
O Sn, l'âRANlIOS. :-Está. cQlldemnando o passado? Quer 

situação nova t 
O SR. FERRAZ :":"'Pelo contrario, cu até niío louvo ahsoiu

tamente aquel!es que renegào o seu pf,ssado. porque os ve
luos, como eu, só vivem no passado, Mas, pero>unto. li prin
cipio de administraca07 Qual é o homem (Iue hoje entl"alldo 
para a administracÍlo de uma lll'oviucia possa servir com os 
empregados que rhe Corem infensos, ou em que não tiver 
grande confianca? Qual é? Senbores, em regra geral, ua 
certos empregaaos que devem ser consel'l'ados,os empregados 
da instrucção publica, e OUtl'OS equivalentes, 

O SR. FEllRElRA. PSNNA :-E os de Cazenda. 
O SR. FIlRnAZ : - Os de Cazenda até certo ponto, Mas é 

uma regalia, uma necessidade iudeclinavel do podeI' conser
var sómente aquelles que lhe são. não digo a[elcoa!los, mas 
que sito inteiramente de sua opinião, de sua conftanca : aliás 
nós estaheleceriamos uma regra que nem na Pl'Ussia; que cer
tamente, como paiz constitucional, não é um dos melbores 
exemplos que podem ser trazidos; que nem na. l'russia mesmo 
se leva a tanto. 

O SR. CANDIDO BORass; - Não confunda um!\. ou outra 
demissão com as demissões em massa, 

O SR. FEnn.;.z. -As demissões em maSS3 mesmo de certa 
classe de empregados, O nohre senador, por exemplo, 
estando na administração do municipio neutro, se tivesse 
o executivo da camara municipal a seu cargo, não rlemiltiria 
os liscaes todos, que não fossem da sua confianca ? 

O SII, CAlIDIDO BORGES; - Não seí. • 
O SR, FERRAZ: - Nilo exigiria isso? E se não lhe conce

dessem, o nobre senador não se retiraria desse logar? 
O SR. CANO!DO BOIlGES : - Então está mudada a situação? 
O SR. FEURAZ : - Em referencia á mim pro~rio, Sr. pre

sidento, vou produzir alguns exemplos. PreSidi uma pro
vincia, durei nessa administração até o ministerio que V. Ex, 

p!'csidiu ;, mcu successol' demi!liu aquelles que julgou COfl\'~
mente, ~Illúa daquellcs quo eu tmha nomeauo : eu mio podIa. 
de. maneira alguma queixar-me de seu procedimento; é um 
obJecto de confiança, 

O que devemos indagar, é se a substituícão ê conveniente, 
porque não devemos deixai' a autoridade n'as mãos daquellas 
pessoas que Jlodelll torna-la um instrumento de I'inganeas; 
est .. é a regra. DIas, chamar-se perseguição a uemi,sào de UUI 
ou outro empregado ... 

O SR, CAtiDlDO BOnGES : - Demissão em massa, 
O SIl, FllnDAz: - , " . mesmo de multos, de omciaes de 

policia. , .. 0r:de se viu isto? Em que paiz do mundo? 
Senhorcs, amá .. aSSIm, quando dous parhdos estáo em luta, 

e o emprego é d0 mera confiança (digo isto em respostu ao 
nobre scnaúor pelo Amazonas); se, por cxemlJlo, eu IJel'lcnccr 
ao partido conservador e meu emprllgado Cor liberal e eu não 
tiver confinaç,l noUe, não me importa, demitto-o, 

O Sn. FI::nREmA PENM :-Sendo de confinnca não lIa dl!-
vida. • 

, O Sn. FERRAZ: -lUas o quc são oJIicín,es do corpo de poli
ela ? 

O SIl. FEnREIRA PllNNA: - Eu não Callei em otTIdacs de 
policia. 

O Sn. SILV~11lA 0,1. DlOTTA: - O nobre senador llóue ser 
consel'YUdor e ter confiança em liberaes. 

O Sn. FERoAZ: - Eu não me refiro ao nobre senador velo 
Amazonas; é um argumento quo estou combatendo, argu
mento do nobre senadol' por Dlato-GI'osso, O que é um om
eial tle policia? E' I!m bomem qne deve estar pal'il e.om o 
govemo lias relações mais. ~ntimas, na dcpelldcllCta Illais es
tneta; é o braco da aumlllistmcão, e o braco deve SClUlll'O 
acompanhar o m'ovimento da cabéca, • 

Como estes se produzirão 01!Ir08 factos, (\ eu n,10 po"so de 
modo algum admiltir um lal principio, E' um pl'iueípiQ Iluo 
os nobres senadores estando no poder nao- podem de certo 
sustenta-Lo_ 

O SR. CANDIDO BORGES: - Ha vendo mudança de polilica. 
O SR, fERRAZ' - Pois, scnhores, ainua se duvida que 

. houve mudança de politica? 
O SR. CANDlOO BORGES: - Houve? Em que c.Jllsistc? 

Quaes suas idéas? 
O SIl. fERRAZ' - Isso se dava quando a política era a 

mesma e os ministros dill'erentes. 
O Sn. CANOlDO BORGES: - V. Ex, quando mÍaistl'o, fez 

isso? 
O SIl. FERRAZ:- Quanto aos empregados du confianca, 

sempre que exigia o serviço publico, eu o Cazia. • 
O SR. CAlmlOO llonOlls:-Tmtamos de abusos. 
O SR, FennAZ:-Nem isso deve ser estranho á casa. e eu 

não posso deixar de neste momento louvar o acto (te um 
dos nossos collegas que, collocado em o[l~osicão, não !Juiz, 
não tem lluerido prestar-se no conselho de' estado. Assim 
tam~em procedi; quando quiz collocar-me em opposiç'10. pedi. 
demIssãO do logar de procurador fiscal do thesouro. 

O Sn, CANDIOO BOIlGES:-N:io acho razão nisso, 
O SR. FEllnAz:-Ora, depois destes Cactos que Corão. apro

sentados. não me lemhro de outros, nenhum outro Coi alle
gallo aqúi 

E' certo que ba inconveniencia em se acharem em a1gumas 
provincias dirigindo ao administmcão bOlnens inteiramente 
exagerados ou cheCes dos partidos das localidades. Nilo posso 
deixar de unir Uleu voto aos votos daquellcs que llesejão 
uma modificação neste syslema. Entendo que presidente ou 
vice-presídente pôde ser todo o mundo, menos o chefe de 
partido, que tem de exercer vinganças no logar (AlIoiatlos), 
Sou amigo do vice-presidente de quem se' tratou; respeito-o, 
mas não posso deixar de declarar aos nohres mini:;II'OS que·, 
sua nomeacão podia sei' ~ictada por todos os princillíos, mas. 
que devia-se attenuer a que elle era o prillcilJaI cueCe do 
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partido pa I)['ovincia UU l'iU"ilhyha. Utll chefe de parlitlo 
muitas \'.l.!zeb fi levado Jlor CO'l!sideraçõc; c.onlrariaô ~s suas 
i;1l1encOcs c ao seu coracào; tem cOlllproml,sos a slltfsfllzer, 
tem éxigoncias di'lriamént.e, eSEOS compromissos e e~~as exi· 
gencias o lorlurão de tal maneira que ás vezes {lóde (ll~er 
íujustiças,tonlril sua intenção. Fallaudo cm tbes~, não pOS:50 
allinl1ar que isso se tenha dado, l1em ou ri aquI allegar de 
um modo convincente. 

Entretanto, cu direi ao senado que em outra época ouvira 
aqui grassar lima opinião no purl1úo conservador, que me 
pareceu sempre eSlranha, em referencia a lima provincia do 
Sul. Diúase:" E' melbor collocar·se o chefe dcste par
tido na presidoncia, porque oHe senúo responsavcl pl"ocederà. 
em regra." E' verdade que um chefe de partido. quando tem 
11 IHcsideneia à. sua disposição, sem I'espollsubilidade, pódc 
faze!' m;\is, irá muito mais adiante do que 'luanilo tiver 
responsabilidade; lUas em todo o caso ellc se cega ainda que 
nilo queira, iIlude us instrucçôes do governo, illutle a, suas 
'lÍstas e intenções. c traz desgoslos e desgoslos con,idenlVcis. 
Isto, porém, era wna maxima de alguns mOIll!Jros do (mrlído 
cOlIservador. 

Eu ouvi, Sr. presidente. com prazer, como costumo, a 
dcs~l"ÍJlçiio feita pelo llobl e senador pela província dc Mato 
Grosso. Na verdade elle com mão de urlista tmcou o dcsc
ubo muis cOlUpletg, f"z o retralo, o·mais fiel e bCf'n acabado, 
da .ítnaçi\o ; mas rlepois de feito esse retraiO, eu hesitei em 
r8COI,lJecer se era da situacào aClual, ou se era da siluacão 
]Jass .. da, PO;'(lue afluillo f!Üe elle Mje reprovava eu repl"óvei 
anteriormente nos tCUlpOS passados; e se os nobres senado· 
res não 'lui~erem tomar o puõsado';c?mo. uma lição,creio que 
pCl'dC1!l mUito, JlQr.(jue sem a eXpel"lenCIil nós não podemos 
Ir P1U!tO alem, e e bom que nós não censuremos nos ouLros 
aquiilo que temos praticado, 
• 1Iom se vê que, fazendo-lhe esta.s pequenas observações, 

IIUO tenbo outro fim, outro desejO senão protestar contra 
certos Ilrincillios que aflui são expell!Jidos, O nobre senador 
sabe que mu acbo inteiramente inutilisado, que não (IUBrO 
absDlutamente ser soldado "ctivo de nenhum pal-tillo; quero 
unicamente eonservar a liberdade de apoiar aquellas pessoas 
que me merecerem confiança. E não pense que i$to é arte, 
,!ue é t1!n jlroposito: é porque selllpre me achei mal quando 
dei Up010 SQ&l coudicões. 

~Ii-. presidenle, cü poderia ir mais adiante, mas a hora 
eSlá um IlOUCO adiantada. Direi comludo, ao terminar o meu 
discurso, {Iue voto pela I'csposta á falia. do tbrono, voto llelo 
sentido litteral de suas palavras. ",ao sabia que aui bavia 
restl"leções Illelltaes ... 

O Sn. SILVlllfiÁ DÁ MOTTA: - Niio são me\il-aes. 
O Sn. FEBRU: - ... nao pensava que. o· sentido natural 

de uma palavra podia encerrar um pensamento oceulto não 
de hostilidade, mas de ccn6ura, ' 

O Sil. IlAllÃO DE S. LOURENCO: - Ha muita velhacaria 
agora. (Hilaridade). .• 

O Sn. FllRRAZ: - Não sabia; lllas como o que serve natu
ralmenle se lê, naturalmente se entende, voto pela resposta 
mesmo sem 11 restncção do. nohre senaúor pela Bahia. 

Esta rcstncçilo me Jev1l.na l.l tocur em uma grande questão 
para a qual fOI. aqui citada a minha opinião; mas eu reser
vo-me (Jara a dlSCUSSlio de um projccto que deve, creio eu 
ter I~gal' a!gulls dias depois da resposta á ~alla do tbrono: 
que e o proJecto do 1I0~re senador pela pl"OvlOcía de Goyaz, 
relativo ás aposentadorias dos magistmdos. 

Ao termina.I·, .!ao Sr. 8i1veit'a da Motta), é ao nobre 50lla 
,101' que dll'lglI"e~ algumas pe(!uenlls palavras. Eu l~e agrade
ço mUlto o sentimento de saudade que o nobre senador lillha 
tle mlU1, quando se tratava da minba licenca. O nobre sen(t
dor mo deu, não digo como autor, não sei se cUll1plice, se 
~oatljuvadol" do noveUo que existe ... 

O SI\. SILVEIRA. DA 1I10TTA: - Novello financciro. 
Q 8n. FERRAZ :-. " que era [lreciso que eu viesse lo~o 

jljudilr.a d03ell~0Ia·lo. Eu creio que as idéas financeiras q~c 
Frote~l ,ão mais do lJi)brc ,cnador do tJUO minhas propriJs. 

o 81t- VI:~CO[,WE 111.': JEQlHTI:dW:,IL\ - Ah 1 
O Sn. Ft;UflllZ: l'cIl8dva." pôde ticr quu eu C:>lC'Jll en-

ganado. 
O Sn. SILVEil,A DA MOTTA: - Muitas sJo c lellho muita 

bOllra nisso. 
O SR. FBHHAZ: -Como ministro jlropu? algumas mcdidas, 

essas mediuas ll.lo f 01·,10 inteil"i.menlc at~ita5 em toda a sua 
extensão pela Ijob:'(1 co:milí~súu flue uutra cou~a jll'OpOZ; de~ 
poii> seguiu·se a di,cussHo, c cu as SUSLCllt~i, COlHO podiu, 
por que allnui tt sua aceiLaÇiio : é um IHcsentc t1ue rizemü;; 
ao {Jaiz, eu o fiz Jl;~ n~(! ior hea fé) a lloLre comllli~inO da. mcs~ 
ma norte, Se:.1 le,j é mí't: 6 meus t'ellllOres, temos a facuh!(lIle 
convenienle: ou reloquemü·la, ou cum ,lua:! IJalavras faça. 
mos IHtrlH' O~ ~·cus elreiLos. P<lra que} pois, tantas c ltlu 
gram cs discussões a ('ste 1"I,,'llcito 'I E' má? Acabemos com 
eHa. Tem ddeil~,: ? 

O Sr.. SH.V;;WA lJA MorTA Tt'm. 
O Sn. FEllIIAZ :- RetO'lUChlO-la. Para que di~cr que tu 

fiz o líovello ., Oilde cstil o novello? ScabOl·Cô. é l!l'cci,m 
tallllJClll qu~ o scaatJo cOtisi,lcl"c que o llobl"Cl sctlildor l'li iu
justo, poniue a. I~i "ao tem sido executada. 

() Sn. SILYEIíLt DA MOTTA :- E' um facte, e isso é uma 
lH'ova do 'lue ella é. 

O SO. VISCO~DE tlE J"QCITI~llONHA:- Qual é a lei? 
O SII. SILVEIIlA DA MOTTA: - A de 2'2 de ago.to. 
O SII. FEIULiZ: Não lem sido exccntadll ; depois de duo 

cemeute íntcl"lJl"etada, -ól sua eXCCl;cãú ficou como a execucão 
de todas as niellidas, de toJas as "lei,; que pas>:ão em llOSôO 
pada:lleuto Se cllu aiuda pódn fazer mal, dClllotlstn,-sc q 
mal 1 não enganet~105 o {JiUZ (apoiados) j revoguemo lu, H{icr
feiçocmo-Ia, C llHlJJtlcnlU-la, mas uão couIlemnemos as boas 
intenções dos outros . 

O Sn. SILl'EllI.~ DA ~loT1'A: AS intenç.aes IiÍ!lguem co 0-
uenllla. 

O Sn. FEllnAZ: - Eu só sinto em tudo j,to ler 1'ido I"n
~,"1ll aOb lolJo. para servir de base a uma pulílica bybrida 
que se clJall10U cio hom sen,o .... 

Sr. presidenle, terminarei aqui o meu discur.o pcJindo ao 
senado flue seja intlul;:cntc para comigo, flue apeu ... hoje c,
treio e 'Iue já 1150 lenno os babitos da trihuna; dous anno. 
me arrcdiu'iio lanto ria politica do [Juiz. flue me é prcci;Q ob· 
servar belll as çousas até para poder alguma cousa aprender. 
Pelo qne V<'ju,' tcnho iá tirado algum proveito das minha, 
ob:;cl'va~õcs !lc.stn. discussão. 

O Sn. ]'An.!.:iIlos: - E lambem en,;inauo. 
O Sr.. FEr.IlAZ: - A.II! o nobre senador pela província de 

nlatto·Grosso parece que tluo!" que cu juslifillue um aparte 
flue lhe dei. 

O noure senar!ur fllllil\'il, e cu não sei sobre que (é um 
costume mà.o que cu aprendi, e que IJÓô, b:cbianos, temos: 
gostamos muitu dos apartes, não é assim, meu caro senbor?) 
-dizia o novre senador alguma cousa que parecia antiga,dei 
o seguiute apm le: ([ i,lo é a8tigo )) ; o nobre scnador então 
disse que ell estava habilitado para melhorar todas ns cou,ns. 
.I!: u? eu? Não é possivel. O nobre senador sl\be quo é preciso 
ser homem de bom selJso .... e demais sou homem inutilisado, 

o ~l·. (),u,,.deo d" eJnmpu§ (pela ordem): - Sr. pre' 
sidente, peflirei licell~ ao n.obre senador que acaba de sel!" 
ta.r-se para fazer ULô requenmellto de ordem, ou que clle 'con
sinta flue se proceda como eu pcnso,e é em refercncia ti per
gunta que S. Ex. fez aos Srs. ministro de estrangeiros e ex
millistr~ I\i) priBcipio do seu discurso. Acbo a pergunta de 
granue Im!lJrtancla, e era meu parecer flue se tratasse deUa 
e que os brs. ministro de e.trangeiros e ex-ministro respon' 
dessem em sessão mais particular. (Nilo apoiados.) 

O Sn. PAliAMOS: - I'osso responder em .pleno dia. hoje 
meslIJo se fOI" possivel. ' 

O SR. rfillSWJ':lXTE : -Se o nobre senador quer a palavra 
agora, cu lh'a úou. 

O SR. P.tu.uwos: - E' muilo tarde. 
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fi ~lI, I'!lE>Il>!'~TI>: - A discussão fica adiada pela hora. , O ,pedi,lu funda-se lIi1; !,llcgaçào de achal'-9í) o .nl,plicalll~ 
Tendo da,lo a bora, fiC011 ainJa a discussão adiada, o o physlCamcul.0 Impo~sIL!lIIl"lo ,lu conll: uar li 8):.CI'Ce.r o "eu 

Sr. l'l'c~idcnte deu para a ordem do dia seguinte: empl't'go, c como 1'1'0'1'0 do qu~ allega jllnta Im. atte:ilatlos 
de mcdlcDs, a sabel·. um do ~:. Dl'. Joh'írn passadlJ' em 1':$ 

1· PAnTE, d,) ""Iemi ro ,le !~i!). un!nJ!lu SI', D,', l'aúla ÜJsta. com a 
3,' discuss;(o das segumtes prolJosiçôe, da camal'a dos Srs, dat" de 9 de jUI",iIO d" 1839, e o u1!ilJlO do SI'. ilmcida 

dÜ'juLuÚu~ : YaUe, dutado tiC 2H de man;o du corretite anno. 
Que al'provót a pensão annual de 4.00,~ concedida a D, :\lt'm Je~\es dOUUIIlcntu5 ha ainda 05 5egui!!Les: 

~laria LUlza de Bi,!cgorry, viuva de Bernardo Urbano de , 1.0, O tllulo enL;,"al. pe!o f,~al fOI o 5upphcnn!e_ nomeado 
Bidc"UITV ; leonciO ,lo ;cuado tu)), os Dc"Ctlllcntos qtle perccêlao os co?'-

hl~m, "a J:ensao annual (Ie '25~$ cOllcedid" a D, ~Jaria da 'rdU$ d~.) socretarias ~~ estda ; . , 
COIICClciio Cosia lIIartln. vluva do Dl', Jose Canu,Jo 111artm;>, 2," !ema l'iJfl.l'Ia UI) Inspef'lOI' da lllfandega da corle Br, 

- , '2' PAliTE, Sallll'l,[::o de S'.lUZ3 e O!iltim, .Iatada de 10 de janeiro de 
'W::D, lJome.tu'!o U :;u\lplicallte para0 logar de cOI'l'eio ua'luella 

COlllinua":ilO da ~. diSCUsSãO uo pl'ojocto de resposta Íl, Cal- repal'ti~:;lo; 
ia do IhrúIlO, :),' Dou:!' attcsladus, um do illspector interino da J;llCSllla 

LCVIJl!toU-.5C a. :;ü::l~t1o as :) hOI'as da tarde. alfLHltlega, o Sr. 1ntlJllj;j Ni.colúo Toleutino, com a: unta ile 

.':1" sessão 

E31 7 DE JUNHO DE 1861, 

PIIESIDE~CIA DO 5U, VISCONDE DE ABAETÉ, 

SU,ijI.!AfilO, - Expe,liente, - Drrlem do dia, l' pllrte,-I'cn
~ôes, - 'l" parte -Resposta ;l Calla tio lhrollo,-Discursos 
Jos S,'S. Pal'anuos c T, OttonÍ. 
A's '11 horas úa manhã fC1.·se a chamada, e achando-se pl'e

seules os 61'S, visconde de Almeté, ~lafra, Teixeira e Souza, 
Ferreira Pe:tnll, nJaI'quez de Han~tlem, Pimenta lllleno, 
Ar'lUjo llibeÍl'o I Souza Ramos, D, nl,tfioel. viôcon<ie de Suas
suna, barão de S, Lourenco, Fonócca, Siqueira e Mello, 
vÍ:;con,le úe ltaborahy I Ahneida e Albuqueque, visconde de 
JC(juitillhouha, Jobim, rnar'luez de Caxias, Dalllas, Ferraz, 
Carneiro de Campos, barão de Pira p<tma, Cunha Vasconcel
los, mal'quez de Abrantes, barão ,te lUuritiba, Pompéu. vis 
ullllde de Si\jluea!Jy, Paran~os, bal'lto de Antonina, Paula 
Alm~irla, e vlscollllc da lloa-Vista, o SI', presidente abriu a 
;3C6SÜO. 

Comparecêrão logo depois os 81'S, OllonÍ. Souza Franco, 
Cillllllúo .sorge •. Silveira d,,~lotta Zacharias, Rodrigues Silva, 
Dias Vieim, Nabu'Co e Dias de Carvalho, 

Faltárão com eausa participada os Srs, barão de Cotcgipe, 
barilo de ll1nroim, barão de Quaraim, Eozebio, Souza Quei
roz, Paula Pessoa, Vieira da 8ilva, Sinimbú, FCl'Ilulldcs Tor
re., Souza e ~leHo, e visconde de l'rlarangulll'e ; e sem parti
uipacào os SI':I, Candido Bartista, Mendes do. 8anlos, mar-
4lll~Z- de Olilll!a e vi~conde do Urnguay, 

Foi lida e al'lJl'ovada a aeta da .lJssao antecedente, 
O SiI, 'lo SECREtARIO deu conta do seguinte 

EXNmlRNT€. 

Um oficio de 19 de m!iÍo, do presidente da provincia di! 
IUo-Gl'anue do Sul, acompanhando dous exemplares impre~-
605 do relatorio com lJue o seu antecessor abrira no corrente 
anno a sess[Q otuinaria da assembléa legislativa dessa pro
víncia,-A arehiva!', 

Oficio do Se ~enador Souza e :\lello, pal'ticíp<lIlUO não 
{loder comparecer ás se~s[jcs do senado por achar-se illlojado 
pelo [alleelmelllo de um seu irm[lo,-~lalldou-se desanojar o 
::Ir, senador, 

O 811, 2° SECRETARIO leu () seguinte: 

PARECEU DA MESA N, '22, DE 7 JUN!lO DE 186i, 
Expõe a materia do requerimento feito pelo correio da se

nado, Josli Francisco BaTUQSa, lJed·ill(/o dispensa do serviço 
com lodos os vencimentos, e conclue que se lhe conceda a 
dispensa req !wl'ida com t'res quartas partes sómeute do 
O1't!ClIa(/o que percebe de 800$ annuaes, 

Em sessão de 9 de abril do COl'f€nte anuo leu-se e foi re
meltilio li me.a para interjJor parecer, o re«(uerimento de JO<lé 
Francíscl) Barbosa, correio do senado, pedinuo a esta augus
ta camara a ljraca de uma concIl!lsão de dispensa de servico 
com lodos os seus vencimentos, • 

'27 !!c, m~l.~.·Ç~ ue Jal!! c Ij~tru Ju C:5~'.rivão i!!terillo 1 o Sr. ~la
Iloel liO lluClmenlu 'jiOlflJI!">, dalauo de '2.G do me_mo me1. e 
a""o, de·""'mfLio amo'is que o sUPl,licanto era Uluito zolosn 
110 eUlIlvrl1l10;.lO dos >cus dc\'crc~. e muito assidu.', e dili
geatc ; 

, t. o Uma ccrtitlITo da tabolla anllcxa ao regulamento li, 
2)~6g) l!e ã tle Illarço tio 1&ü;)j pc:a qual se mostra que O~ 
COl'l'cius da sêcrclaría !le cstadú dos negocios do impcl'io ron
cCIl4,aelualll,enIC I 'OGv;;:; ,~e ordenadr I II .iO()~ do gl'a tific.Cão, 
e 1 J'U) plJl afWO para C;tva i~mill! a c arreios, percehí.tnuo 
t1la;:; I.;) PGi' dia os que esl:lú IIU 5cniço. 

Du livro du aS:ie:llalllCillo dos cm[ll'c"adó~ do sen,"lo consta 
quo o SUllplicantc, Olll 22 de "hl'il de 11li6, Coi nOlll~ado para 
servil' iutel'inamcnte o logal' do correio do ~enadu, pOI' ter 
lHl:i:mdu AgoslinllO Pereira da ClIllha que o oxercia a servir 
o de guarda da porta; que em 30 de maio do mesmo alluo 
Coi nOlllcilllo Cl'fI'eÍO e!fec~ivo, cspodílldo-se-lbe em q de junho 
o re:i~eCliVu tilulo, no 1111<1\ ôe declara que tcrú 05 VCllc~mell
tos que ]JGI'CCÚÇJ)f os UJlTcios das secretarias ,le estado; que 
por ueliberayií.o do seua,:" .:~ 16 de jUI1Qo dcI81i;l 'obteve 
COulO augmellto de gratificnr.ll0 a qllalltia annua\ de 1'20ffi 
pam alu"ucl do cu;a,' vi"to ná'l} (loder dar-se-lhe aloj<UlJcuto 
no l'dilicio do ~ellado; e qGC, elll Yi:,tude do rarecer da mesa 
de ~ de selém!1J'o do 1Sií7, approvado 'Cnl ~e85ão de 23 de 
junho de i::;:;:;, ficOU percehendo cOnla 'OI'denado a qUllntia 
annual de 81Hl,;3, n a de 2()O;5 como gr,\tificaç,10, adJiciollan
dowsu~ pül't()uto; 11Inis SUti ti dIJ 12ú";:) flU(' j;i I,crcebia; que, 
dU"llnte o uHl'cicío do IU!;lI!' tem tido por motivos justificados 
3SG Caltas de C0111pl'ccimento, como se vê do lIl<lpP?- jUtltO 
no fim ;,u lHp'eccl' ,oh n, 1; e finalmente (Iue o seu procedi
mento ó lt[ío :50 r0!~ülal·. como louvavel. 

O oll'kial'llllliH- da .'ccl'elaria, reCcri,1I10-5G a estes assén, 
tanJ~ilt,,:;, i"C,f('m~, em oillcio de 'lS de abril ullimo, que, 
dc,;dü que eHhill'a 110 cxcrdd~ do seu elllpl'O~,O até ll<luelle 
Ul<!, o sUl'plicallt0 nM desmentIra as boas tramcões flue ha 
'Via a sou rc,'peito, "PCZUI' du estado do ~ua sallde IluO o I'rÍ
\'~ \"(1 Ul: todu U :3ervico, 

Do e~nme e ajJl'ecía~iio dos Jocumentos com ljllO o suppli" 
cante I!;6truc a ,Ui! [!etl~alJ, e das IIlfOI'Ol<lCÕC:; que a OSclll 
rec~lll, resull'l 'lU\) o supplicanttl está I'hysicarncnte imvos
sílJilitaJo de c()ulinuar lt (':'tercer o logur de cOlToio uo 
senado, 

E' hoje inutil inl'estigar, se as causas que determinão esta 
impQs,íbilidautl, já exi:ltiiio no lj;mpo da nomeação do ~U!l
[llicilnte. 

O flue se prova, porl'm, pelo mappa jur.to sÜ'b 11, 1, é quo 
logo no aOllo litie se õcguiu ao da 8ua Ilomeaç[!o, o SUJlll\j
cante !c\'c I!Uatorze falta" de comparecimento, no immediat.o 
oitada e oilo, e muitas em quasi todos os ulitrOll annos, 

Elisas faltas foriaJ cOlllmcttidas, durante os mezAs da 
scssilo legislativa, (Iue ti quando póde haver mgulal'idli~!e 
e fi,cubsayão na assignntura do ponto, 

No intel'vallo dus SC8SÕCS não acontece o mesmo, porque 
o 561'1'1ço diminue cO!lsidenlVclíncnto, e a sccrêtaria apilnas 
se reune dUi,S ~ezes por mez, 

Verificada, corno se acha, a imposiibiliàado de continuar 
a servir, convêm atten,ler á out"a parte da llctkl0, IlilÍl qu~ 
Q su~plícante rC4uer dispen.sa li! servifé Clml. 11M3 iN 3e(,S 
VenC$Il\entos 
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E' cerlo que as cmnam. \egilila.tivas não têm cxerel(;o 
al;é agora a attl'ibuição de aposentar os seus cmprrgados ; 
mas, eôta attribuiúlo llal'cce derivar logie.amente do dircito 
que lhes compete,· de 1,'Jlneal e (línlitlir, reconbecido e re
gulado pela lei de 13 de julho de 1837, c, antes tlella, 
exercido pelas mcsmas camaras. 

Consultall,lo-se, porém, as aetas e annaes do Purlamenln. 
encontrão-se diversos precedentes de ter o sellado. e pri{l
cip.lmente a camara dos Srs. deputados concedido dispensa 
de servigo a alguns empregados, considerando vagos os 10-
gares, e provendo-os em outras ~essoas. 

Foi por este modo que o senado proccdru a respeito do 
official da secretari .. , André Antonio de Araujo Lima, acom 
mettido de molestia incuravel, como consta do parecei' da 
mesa, apresentado em sessão de 27 de maio de 186 I, e <l p
provado elD ultima discussão, na de 7 de junuo seguinte. 

A camara dos Srs. deputados têm, áeerca deste objecto, 
approvado, além de outros, os sGl1uintes pareceres: 

Em sessao de ti de agosto «6 1852 o que dispensou do 
servico, conservando-lhe os seus Ql'denados, o portcil'o 
c guimJa livros da secretaria José Joaquim da Silva, no
meando pura substitui lo o continuo Joilo Sulemo rescano 
de Almeida. 

Em sessão de 20 do mesmo mez e anno o que disVensou o 
porteiro-móI', José de Almeida Saldanua, e nomeou para sub
stitui-lo o porteiro· móI' graduado Francisco Jacillto FCl'Oalldes. 

Em sessão de 28 de janeiro de IBM o que dispensou o 
porteiro da secretaria, José Francisco Xavier de Castro l e 
nomeou para substitui-lo o continuo José Francisco Xavier 
de Castro Junior. . 

Estabelecido e firma.lo, como está, o direito dils camal'as 
legislativas de concederem aos seus elllfll'egajos que se inua· 
bilitão,dispensll. de servico, não hesita a mesa elll reconhecer 
que o supplicante acha·se no caso de obte·la, restando uni
camente saber o quanto de vencimentos com que deve ser 
lhe concedida. . 

Já se disse que ao supplicante foi eX)ledirlo em oi de junho 
de 1840 o titulo de nomeacão de correIO do senado com os 
vencimentos ~ue percebi:io os correios das secretarias de 
estado 

Ora, estes vencimentos em 18Ul enio, segundo os decretos 
de 4 de outubro de 1831, 22 de janeiro, 30 de maio e 30 de 
novembro de 1842, e 20 de abril de 18B, de 800$ annuaes, 
incluidas as despezas de cavalglldurns e fardamento. 

Portanto, o supplicante não poderia em caso algum al'gI1 
menla.r com o decreto n. 2,368 de 5 de marco de 1859 
que augmentou os vencimentos dos correios da seêretaria de 
estado dos negocios do imperio, e fundar 1Ielle o direito a 
qualquer augmento dos seus, porque o titulo de nomeação 
garantiu-lhe apenas os vencimentos que tinhão os con'eios 
das secretarias de eslado no anno de 18iíG, o vê se que tues 
vencimentos consistÍão em 8001 anlluaes de ordenarlo, 
quantia aliás inferior em 2001 á que o SUpplicílote perceue 
annualmente depois das gratificaciles que lhe for~o concedidas 
pelas deliberacOes do senado de '16 do junho de 1853 e 23 de 
Junho de 18tííÍ. 

Nilo póde tambem o supplicante ter dircito ti quantia de 
200.~ que percebe como gratificacão, porque o principio que 
regula.as gratificaÇÕes funda-se ná elIectividade de exercício, 
que cessará com a dispensa de servico. 

Não se inclioa outl'osím a mesa a • que continue se a abo
nar ao supplicante o ordenado de 8UO;;!! pOI' inteiro, mas so
mente tres quartas partes, e isto mesOlO por equilJade. 

Porquanto, contando-se ao supplicante sem abatimento al
gum todo o tempo que tem servido no senado desde a sua 
primeira nomeação in terina em 22 de abril de 1846, não terá 
mais do que 18 anDaS, um mez e quinze dias de servico, e 
este tempo ficará reduzido a pouco mais de 17 annos, sêr1or
veotura.se abaterem os dias em que deixou de comparecer 
ao servlco. 

Outra 'consideração inllue para islo no espirito da com
missão, e vem a ser a necessidade urgente de dífficul tal', em 
vez de acoroçoar, ~s.aposentaçÕes e dIspensas do serviço. 

O mappa que vai ]uuto em n. 2, relativo á despela arcada 
para os exercicios de 1864-1865 e de 1865-1866, 'com 
empregados inactivo6 e p(lI)sionistas, eleva-se já ó. somma de 

1.805:30'7&HI, e ve-~c que este algarismo Itllldc mais a 
aug-mcntal' do que a diminuir. 

O augmcnto no exerci cio de 1SG5-1íltlG comparado em o 
de 1864-1865 é : 

Quanto a apo.íllltarlos, 16:643;;5ii.í3. 
Quanto a empregados do corpo divJomélLico em disponibili-

dade, 5:600~OOO. . 
Quanto a reformados pelo mínisterio da guerra 13: 159$138. 
]l;ito será conveniente, pat'a n[o dizer inllispcnsavel, es

tUllar com empenho e~ta e outras questõos semelhautes no 
sentido de diminuir os algarismos da de"pe~a em beneficio do 
thesouro, e sobretudo dos contribuintes? 

A resposta n[o pólic deixai' de ser amrmativa. 
Como resumo, econclu,.rro do relatorio que prccmle,a mesa: 
Considerando !fue ° correio (lo senado José Fl'111ici8cO Bar

bosa está physiculllente impossibilitado de conliuuar a exerCI\!' 
o emprego; 

Considerando que o supplicante tem sel'viclo tão satisfacto· 
riam ente como permill.e o eSlado da sua sauele desde ~~ de 
abril de 1841j até agora, e nos ultimos üuno:! da sua exis
teneia não deve ficar llrivado de meios de subs;Etencia ; 

Considerando que os precedentes têm esl.abeleeido e fir
mado o direito das camaras legislativas de conceder aos seus 
elllpregado3 que se illhabilitão dispenE<l do serviço com ti 
totalidade, ou parte sómente do, vencimentos; 

Considerando que, segundo o direito e os estylos em casos 
analogos, o tempo de desoito anuos de servico, que li o maiô 
que pôde levar-,e em conta ao snpplicante, 'n;;o é suflkielltc 
para dar-lbe direito ao ordenado por inteiro, mas unica
mente II uma porte delle; 

OJIel'ece para discutir-se o seguinte 
PARECER. 

« Que se conceda dlsp ns~ rio servico ao corr~io do senado. 
José n'ancisco I1arbooa com tl'e~ quartlls IJiu·tes do ordenado 
que percebe rio llOO$,pl'ovenuo-se o logar em pessoa idonea.» 

Paço do senado, em 7 de junho de 1 156í .- Visconi!e de 
AIJaett!. presidcnto.- José da Silt'u M{J./'ra, 10 . secrotal'Ío 
Manoel Teixeira do Souza, 3' secrctuc·io.-P.,.ederíco (Ie Al· 
meida Albuquerque, to sccretario. . 
N. 1. - }IAPPA CONTE~DO o NUlI.ERO DE FALTAS DE CO,IP.lr.eCI' 

ME~TO DO COUREIO DO SE~.DO IJE'Dll 22 UIl ABltlL DE 18~G 
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~iESSÃO E~l í flE JV~llu DE 1;illi. 

I {) nohre senado\' tlil'igíu a S. Ex. o Sr. ministro dos ne
gccio" estrangeiros uma i~tcl'J)ellação, que trazia principal
mente sobrescnpto para mIm .. Devo, portanlo, uma rCFposta 
ao nobre senador pela provmcl': tia Bahia, 6, já que tenho n 
p,da ITIl. o ~cnnrlo me permIttml que cu me não limite a este 
InCIdente, que insi,,!a na dc/cza de algumas proposicões (lue 
enunciei quando fallei pela pl'Í~eira vez 501)1'.3 o' TotO de 
graças, que 5u~(cntc, emfim, prtncIIHos que me parecem sa
lutnre~, maniiesta'Hlo ainrla Ullla vez, c porventul'a mais ex
plicitameníe, o meu jni.o êobre a nossa actualidade polí
tIca. 

-RcservaJo para entrar na ordem dos trabalhos. 
ORDE"l DO DIA -Ja PARTE, 

PEN~ÕES, 

Entrál'à.o em 3- discussão as seguintes proposicões da ca· 
mara dos Srs. deputados : • 

".>\pp'rovundo .a pensão ,:Illlual de 4,00:;/) , concedida a n, 
MarIa Lima de Bldegorry, VlUva de Rernardo Urbano de m· 
degol'ry : 

" Irlem, a pensão ul1!')ual de 2;;2,3 concedida a D. lIIaria lIa 
Conceição Costa Martins, viuva do DI'. José Candido Mar· 
tl~S,." - forão sem debate approvados para subirem á sanc
çao ImpenaL 

2,' PARTE DA ORDEM DO DIA. 
allSPoSTA .l' FALLA DO TnlloNO. 

Pl'oseguiu a 2- discussão do projecto de resposta á falia 
do tbrono. 

11) SI'. Par anhos ,-O senado me relevará que eu hoje 
lhe tome ainda algum tempo neste debate; sou de novo tra
zido li tribuna pelo nobre senado!' (lue falIou bonlam ~m ul
tII110 lagar. 

O nobre senador pela (ll'ovincia da Bahia refel'Íu na casa 
o que Ee lê em uma communicação do S\'. l'eleI' Campbell 
ficarle!L ex-enviarlo extraordinario e ministro plenipotencia. 
rio de ::lua Ma;;cstarle Bl'itannica nesta cÓrte, relativamente 
a uma conversação quc tivemos, eu e esse agente diploma
tico, na qual se tratou da escmvidilo no Brasil. O nobre se
nadeI' viu nessa comrnunicar.ão do ministro britannico um 
compromisso do govcmo imperial..,. 

O SR. F.aRA? :-E' o que se allirma ali. 
O So. PARANDOS : - .... deu-lhe grande importuneia, fi 

procurou sabe I' do nobre ministro dos negocios estrangeiros 
se com eJfeito existe tal compl'Omisso; aproveitando·se dcsta 
circmnstancia pora cllllmar a nttcnção do senado, do governo 
e do paiz sobre a materia a que allude a mesma communi· 
cacão do ministro britannico. 

!'Uo pude consultar hontam, n[o tinba á minlJa disposição 
o Livro Azul concernente á corrcspondencia sobre o trafico, 

O SR, FERRAZ :-E' de 181:)7. 
O SR. PARA~i!OS :-Portanto, não po,so responder ao nobre 

senador, tenJo em vista o texto do despacho do SI'. Scarlett; 
mas recorri á fonte onde cu já tinha lido essa communicação, 
e a que se rpferiu o nobre scn .dor pela provincia da Rahia; 
recol'l'i á obra do SI'. Augustin Cocnin, na qual, a paginas 
213 do :1.0 volume, se lê a substancia do oIDcio do Sr.Scarlett. 

Depois de fallar 110 estado da escravid,lo no Brasil, diz o 
Sr. Cocbin: (/eHdo) 

({ Felizmente, um movimento generoso nas)déas, um mo
vimento PI'Mico nos factos, permiltem concebe: melhor aspo· 
ranca, Granrles tentativas de colonisacão européa, depois de 
algillls revezes, têm sido plenamente coroadas; a colonia de 
S, Leopoldo no Uio-vrande do Sul, creada pelo go ,erno em 
1825, tem bojc mais de 1'2.()0(} babitante •. Dcsde 18i5, o 
Imperador fundou, a algumas Jeguas do Rio, a cidade de Pe
trol'olis, que já conta mais de 6,OO(} habitantes. Os particu
lures têm estabelecido centros, onde os coionos vivem satis
feitos e na abllndancia, como trabalbadores parcioneiros ou 
proprietarios a credito, Emfim, a lei de 18 de setembro de 
1850, que crea um verdatleiro cadastro, discrimina o dominio 
publico do dominio particular, e autorisou O' governo para 
Instituir uma direccão geral das terras publicas, abre á colo· 
nisação, removendô-Ihc do caminho todos os embaraços de 
direito provenien!es das antigas concessões ou sesmarias, um 
futuro immenso, 

« Por ontro lado, uma sociedade, como já vimos, se 
formou em 18;;3 com o duplo fim da colonisacuo e da extioccão 
do trafico de escravos. Em 1856 (aqui estão ás palavras alÍri
Duidas ao Sr. Scarlett), o embaixador inglez, o Sr. Scarlett, 
escreveu a Lord Clarendoa que o ministro do Brasil, o Sr. 
Paranbos, lhe dissera que era resolucà.o tomada pelo governo 
abolir gradualmente a escravidão no· Brasil, e que eIle pro
prio fazia parte de uma assoCÍacilo denominada Ypiranga, 
protegida pelo imperador, instituida para commemorar a in
depeodencia do Brasil, a qual, em cada anniversario, liberta 
solemncmentc alguns escravos, em plena igreja, em presenca 
do Impel'utlor e da Imperatriz, }) . 

Alóm do Sr. eocbin, a correspondencia do Londres escripla 
para o Jornal do CommerciQ tinha tambem dado noticia desta 
communicacão do Sr. Scadel!. Não lbe dei importancia al-
!Suma; não me obrigado a rectilica la, porque se 
t!'atava d~ um do Sr. Scarlett para o seu governo, 
no qual ~ste referia o que julgou ter ouvi!lo em uma con
'Tersa1)ilo de caracter particular, e nenhum compl'omisstl 
dahi podia resultar (lara o governo do Bmsil. 
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Exporei i!o€ôra ao eenarlú o que se passou nessa minha deixaria pos~uir dos rc/:~ios que as;;altAI'Eo o sru Cspíl'ltn, 
entrevista CUll1 o Br. Scal'lctL Não bouve), nem podia haver compromisso a es"e I'r~pcilu: 

Tratava-i8 da questão relativa nos africallos livres, O mi- Isto é munl.eslo da propna comll1umc~cão do Sr. Sc.al'lrtt, 
!lislro de Sua Magestadc Britannica in.islia pela r~damaç50, que refere como noticia o quP, jul;;ou tei' ouviuo ao millistl'~ 
de que o senado teOl conhj.\cünento, para a emancipação im- dos negocios eôtl'angeiros do Brasil em 18,)7. 
mediata de todos tiS africanos livres, não só dos (lue se acha0 Não vcru figO!,;\. a projlosito dizer flue cu aio/la I!~O me in
ao ser 'co de particu ares mas tamhem dos existentes mn screvi entre os abolicionistas, se os ba,d .. escmvid:lo no I>ra
varios estabelecimentos publico;;; c cu sustentava a doutrina sil. Recollbe~o, como torJos, o mal que dabi nos re8ul:a: 
do decreto iTnperial de 28 de dezembro de 1 S53. ['enso, tanto quanto é dado h minba inteliigencia e pl'cviu:;o: 

Em nossa dis~ussão omeial, eu nada digse SenãO o que o nas medlllas que, ~m futuro maIS ou mellos p,'oximo, osto Illa
governo imperial sustentou em suas not,,5 e dcspachos; de- teria pÓfle 8xigir rios poderes do e,tarlo ; IOll~·e, poré,m rb 
pois, a nossa confereoi:ia tomou o caracter de orna tOl)versa- mim a illtençiio rle ,julgar possível dc,de já 0- ill'Opo~it'l que 
cão particular, O Sr. Scarlett atlribuia a demasiado alIerro em 1&57 me attríbuiu ou Dltríbuiu ao governo ili1;J!:ri,11 o ae nossa parte. ao Sistema da. escl'avidão a reluctancia <lo mini.tro rle Sua Dhlg-cslarle lhítallllicil, Q Sr,S .. arletL 
governo imlJ~rial contra 05 80licita~ões que Ibe el'DO feitas Não é csta H primeira inexactídilo de que o Um'o Azul n'l, 
para emancipar desde logo os africanos liYl'es que exi,tiflo oITerece exemplo i no, seus despacbos os cOllsules e lllinist"o" 
em varios estabeléciIrieilios Im bli C!lS , Invocando as razões de bl'itHIll1icos cOlllll1unicão informações e notiCias que não COl:
ordem publica qÚ6 têm impedido a medida ger~1 reclam~da .lão de documentos escri!,tos, ás vezes colhirlas, como esta. 
pela legàcão britllnniea em nonie dns eslipulaeões Yigcntes em uma eOHVel'5açaO ou courel'cneia ,"er1lal, e nem sPlllpre 
.entre o rmperio e a Grã~Bretanba, eu disse-lllê. que, lon~c clles são rchzes na sua expfmção; o que não lhes púde ser 
de haver o alferro que elle nos altribuífl. as tenrlencias do estranbado. A respeito do BrasiL já outl'as communicaeões 
espírito publico no BI'asil etão em sentido inteiramente di- se fizerão para Londres que côntinhão inexactidões; e o 'que 
,"er50, tant~ que davão já qúe iiensar n~s n,?ssos esta:listas. se tem dado eomllosco ,6 prova,'el tambem fJue .e lell!la dnrlo 
Então referl, como exempl6. 11 orgamsacno da socle,laúe em relação a outros palzes, Desde, Ilorêm, que es~as info,'
Ypirimgà, que nnnuàlmente, em acto publicô e solemne, lioer- mações ~ITo trazem compromisso, não t",nem dificuldades 
tava alguns escravoS; aécrescentei .que nno hovia mllitos mternaClooaes, correm ]lor conta de quem as fez, não na 
dias que eu assistira 11 uma dessas festas da sociedaIlc YJli- n~c"Sôirlade de que "amos entrar em discussões com 0$ a"ell-
tanga. . • . • ies britannicos., . " 

O nobre senador pela provincia da Bahia, deroi; deste 
O Sn. FEJlRAZ :-A primeira. incidente que serYiu de preamhulo ao seu discul'sQ, digno\1-

. O SR. IlAOANTIOS :_ .. achando-se presentes Suas nlages- 'e de tom ai' em considerac<1o àlgumns !las proposicões 'me l' 
tados Imp.eriaes e alguns de seus ministros, ~u tive a honra. de enuncíaJ' no .!leba.le do Y.ot~ !lo" gr;I~e:,. 

Por ·consequência, o Sr. &arleU ou não me entendeu bem, fl'atando da destltUicão de fUllccJOnanos dem,ssIvei8 ar! nn
ou não S6 recordou exactamente do que se passou DO final tum do governo, sem contestar o direito rle taes destiluicõc" 
de nOssa entrevist,!, o qne é muito factivel. todavia notei que eHas se têm feito ctn larga escala, e q\t~ 

Que Ímporta, póren:i, a dcchrracão do SI', Scarletl no ponto parece ser principio hoje domillante que, dada Ullla mUdaBl'fl 
de vista de pOSSllS relacões coM 11 GI'ã-Bretanna? Tem al- política, qunsi todos ou a maior parte dos funccionarios dr:
gum alcance Y O objecto; sobre que versa a dcclaracno uo . m:ssiveis ad nu/um di> governo devem fel' sub,tituidos, !í. 
Sr. Scarlett, é porventura assumpto em que possa im,êrir-se este facto, a esta tendencilt, ao abuso do direito, é quo ru 
o governo iJtitannieo? Não se trata de a<sumrto que é de clwmci rcacçuo. O nobre senador procurou demunstrar o 'lua 
nossa exclusiva coropetencia? Logo, aiuda quando, ou como não se põe em duvida, o direito de decretar as alludid:,s 
opinião individual. ou comO' deliberacão dO' ~overnO' do Ilrií. dcstiluicões; mas não se limitou o nobre senüdm' a eSlIl 
sil, eu tivesse com effeito dito no' Sr. Scarl0tt O' que alie ponto, "perguntou-nos mais: -Quanrlo taes RctOS merecêrft()' 
escreveu nt> seu despachO' dit'igido 11 Lord ClarelHlon, dnlli repnro ou fll'ft.o qualificados de l'eacerro? 
não resultava O menO'r compromettimento, a mais leve obri- Senhores, cu estou intimamente convencidO' de que as mu 
gação para O' imperio; selÍa uma opiniãO individual do rrii- dane;;, pO'liticas, nos paizes bem govcrnados, ~il1da quando 05 
nistro de negocíO's estrangeiros, que ntio obrigava (I seu go- partidos n:io se achem nus circumstanciaô dos "o;;sos n 
verno_ " sejãO' discriminarlos 1101' linhas muitO' sOIl:,iveis, 11"" !lxigtlll 

tantas e tnes llludanças no I,essoal da administrarllo publica. 
O SR. FERl\J.i: -" Feita li declaração em nome do go- E' um pretextO' o p'rincipio de confiança (llle sempi'c se invoca 

vemO'? para lIClJbertnl' tMS aetos, 
O SI\. PARANBOS :-". porque não era feita em nome \.,lU'lCS 8.1" OS elemcíltos da confiança do governo '! Temos 

deste." a confiança simp1esmente-dik1, e a confiança política. Bugu· 
O SR. FWRAZ :_ As palavras de um ministro? ramente que para tO'dos os empregarlos, cm geral, cle livre 

escolba do gov€.rno, a cOllfianea é necessaria ; e quacs s;;.O' 
O SR. PARA1'i!lOS :-... ou era orna dcliberaçflo do gover- os elementos desta confianca? E' a al'tirlilo profi5siollal, a 

no imperial sobre assumpto ne sua exclusiva competoncia, p!,obidad.e, o z.eJo, a l~aldaae e a discir!lina. A conliançapo
/'l respeito do qual olle continuava a ler plena liberdade. Iitwa eXige aHlda ma,s do funcclOn:l!'lo; eXIge que elle, 

Já vê, pois, o senado que o nobre senador pela província além rlaquolles requisitos, commullgue uus idéas politicas ... 
da Bahia não teve muita razão quando se mostrou tão rcceio- O SR. FERRAZ :-Adbesão. 
so do alcance que podia ter li declaraçãO do ministro britan-
!lico feita em despacho, talvez reservado, ao seu governo, O SR. PARA"llos:-."do ~OVerRO', ou seja seu alliado. Ora, 
despacho (ft!e, como todos os outros concernentes ao trafico, quaes s;'io cntre nós os empregos a que se liCita. essencial-
o se~ado sabe, sãcr publieados pelO' governo inglez. mente inhel'ente a confiança politica? Eu creio que o nobre 

. O SR. FERRAZ :_ Nào são reservados, senador pela provincia da Bauia, se quizor classificar e pre
ciSaI' estas claEses de empregados, não nos apresentará uma 

O SR .. P .. RkNDOS :-Alguns reservados ou confidenciaes têm lista muito extensa. 
appare.cido no Livro Azul. O nobre ministro dos negocios es- Tem-~e- dito e repetido um milbân de nzes, uns quo entre 
trangEmos não poderá senão confirmar que não ba compro- nós nITo ba partidos: outros que os partidos apenas se differen
misso algum da parte do governo a respeito desta materia, cãO, que ° antagon!smo pohtíco díllicilmentc põde ser delini-
que é de nossa competencia excluslva. ao, Ora, em taes cll'cumstancias, como invocar-se o principio 

O Sr.. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS: _ Apoíad.. de confiança pohtlCa para destruir a estabilidade que é índig-
O Su. PARArmos :-0 nobr(! senador 'pela pr-o'Vinci,\ da lla- pensaval à administração do paiz? 

bia que interpellou a S. Ex. o SI', mimstr.o dos negocios es- O Sn. PIMENTA BUENO :-~Iuito bem. 
trangeiros, e indil'ectnmenle a mim, .e I'eflectisse um pouoo O Sn. PAnA~llOs :-0 nobre senador pela provinda da Ba
mais sobre a materia da declal'a~ão do Sr. Soarlet!', nãO se· bia, a (lucm respondo, quando presidiu tfio dignamente a 
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pr,YVll:(:n \!t' :-i. , t't'dril ,l~~ ~l\n ~,;~';Hlde dlJ ~ill: ,c:'nva ~llcl\ti~. I todo;; es:::e.; C;tr~l)':; O~ sell:~ :ldv(lI'~:1J'ío~. f);dli n que l'csuHn ,p 
l:at!o (0111 ~ !2:i~I;I,Ilf.'1?, i.l(~ § 11(. maIO ('IH ~llíl,Pf)!:ftCa? ~ •• 1l CI'C'I.O O qun, se hC,m nH"' t'r(;ontn. iWlldel':l\';\ o hnr.io fIe Caen )frb~ 

o llnhl(~ :'1 ,l,UI,t1! 1);;0 t'~ti~~mtln~:{)l! r.Jl1 I,nd:l~ as 1IIe;I.::: poll- fjl1íll!do pr{,~I!!rnlc tb prnvinda fIe ~iínil~~{lc!ac::; cor'il !'cfc-
, ,~1:~.,~ !l~n,rfl~ \ ?f,lI1\,a ,~'" !!l,~:.l~"" po::tc::~()res? reo.Cta {I~ . (le pedida-que cHt} as fazia cl,n gmnflc 
1 LJ!~.~\I\tl 1I 1H ~xu:1.c,,;.e p.(::-Ith.:n[c U.Lt[udlt! nlllliCl'O ~l'!n .tu, lIomdadC):): e demillillo~. Dahi l'C~ 

~!ltl:a que Uni) r(':"pel~;,t!) ;t~ eaLhc!;nri;{~ mutac~, de quo nos 
fil.,':,m jHHf.r. do gt~- t:,Ii\v~ o ,(li! :\IIHHp~Cl'quc; lJuc:se retira o pl't'r:i05f' 

:-::e tem dC110C1i- dc,ll)oSltO dn aul~l'Idadc :Hlhhea de m(lo~ pura:-: J~at'a entl'e-
t1lirm()~ annos; a • gal->o em. 111:105 lInput'a~ ! ~ 

{) ~r. IlruslplC prc,;;-I C Sr,. F""n.\r.: Olt Ticê-'n'rsn, 
urc,,,lcncms do O S r -. 

qíll~ Jllni~.a~ 
(in ~ldh~!~!it: (11)1; ~ ir":<I. , 

, C~;;;a Iicec5~i- ~'. 1:_ .. \:t \ ~1!O~: :'\;10:! o fYll1eípín /le conOnt;ça poli· 
.~f',!, !WO I' n lfl!l'rc~~e pllhIICO que Icva (;10 lnng-c o r.xtlu~ 
SIV1"!1!0 dOt p;l!"hd(\~; C:-:Hl neces:-:iílndc Ii;io tlcl'iva do scrvit~o 
1'1I111i1;0, 0":':1 1I~,.('s,idnde rem tle que l'ntre nlÍg (e nnlc,; q;;(] 
1\ Ilobrc,~enlllll' ,Pcl" Hah'll me intCITOlillla. digo que f,,1Io ~Il~ 
gCl'al 1 tndlll.rH.:o-mc entre os lWC('~:d()I'~::)l que entre nós tiS 
c!lefcs tle Iloll_cla, dcIeg<lt!oê., 5uh,lclegll,jos C sous SUI)l'lcll te, 
tem pur mi~,;"o [ll'lllclpnl {) IIcg-ncio cll'itorn\. 

O :""tL FI~!::\.\f,: -- E' de e()lI~a;l~:l 

() S;:, P,\r.\.\i;n;o:; ~ ' .. que nrm :~,:::mpl'~ 11:1 e;:::~a nrccssi-
dado d!'; allióulc;t elltre fi h()\'crno n O~ ~ellf: primeiros 
dl'll'g(H[OS lWS fjlP!ílf.n pela c~cílla 
da híern!'('[;:'~ alll': :!!~~t!';iliva, n5 nomcnct~c~ c 
dcmbs'ies que :;c {t'm rei:n subddcg'ildo!5 c 
::ub;;;ti{ut()~: deg:;:\:'. aHtorida,les 

O Si;. nOiili:fit:ES Su, ',',\ ' Até !le illspCóctol'C's (le t[iHH'-
~eil'iio, 

o Sll. FI·:ol<.\z: ~;/)lc V, li,. qlle cu I'"di 
quando V. Ex. entrou pnl'a t) milllSr.cl'Ío. 

d'2inissilc 

() SI1. r'\nAxHfls: - A qi:C vem c~tc racto'? 
() Sn, :ilWI; \:'-:: - Eu l'la dcleg;~do di\ gU\T~',t'II.::: ailtcl'io~'; 

tllc (,O:~~~H'::~ em mim. ' 
o ~';'r., P\l\.\\í10~: - Por"t"'ntlll"a r, noÍlrti ~('nr\!lci' r.l'd~1I :;ua 

d:'mi~~~f:[), pnnplü B,IO !~~;.'n.:-.';La '~on[i~~tv:~ riHF~!ea. ao millbte-
!'lU I~e:,~~a quadril ~ " ' 

n ~;j;_" P',l1. \:;n:-;:: i'o,· at;.H111l tcmpo nú,"': csiiY0mfi::: P(,I"-

:u;ulido:"\ de {) fiohl'c ~Cllalinr n~Ut';~níhl-';:'c fia proríncÍil til' 
s. P\~d['n ':"l ~!!'aBtle til; ~,utt lHio no, I't'Cu;;.H'il o seu 

(~"(\rlo que nem por um momento 
lW1m! ~rnai~nl' para pCrIlH\OeCCI' Ú 

(la'iUcHa pro<;;nrin. 
n Si',. F!~n!L\z: - )1:15 oa nctl:J prOY;1'!':lio o contrado. 

. O SIL F\[l.·,~~Ú):',: - O f~cto, POÍ~l que o nolH'C SetHHiol' 
(,lí;l. C d(~~ ~:Ja pxonel'ilCil0. c os da êxoncrnr,iio flue outros 
úllH'{',iollilI'ÍO:i pul}Ecos tein riedillo em circum~lancia!, Í!lcnti~ 
:'a~ ou anidegas, 'fio inf,nn;10 ai) con:::crflícncia:, que ell:n.nfío 
nrcC's:"ill'lall:l1lllc (~a5 Oh~cl'vaçr;c:! que tcni:o fci[o. 
n~ ,~hr[e,; dll polida, \leia Iln~sa legi;;lllci'O, o IJlIC :üo? 

[,iag-istl'aíln~: (' os magistrado:3. por ví:1. dê rCt!I'a) tOllns 
eOIH;onlão, n:\O ,levem <OI' h/llnl'n, Vo!ilieos. Entretanto li 
corrente, (fUalHlo ~e fllIel'em justíflcar rracçfl(~S como a nclnal) 
,{ue .os oh_ores de policill não. [lod~!lt ,Iei"ar de ~ol' creatul:,IG 
da sltunçao domlnanto, Qual e n. missão do chete de poilcla, 
Ilos seus delegados c sull,leieRados, scmio velar pela ordem 
lHlhlica c pela segUl'anca indivitlual? Para o rlcscll1l'enho dc;;tr. 
missão o 'luC importão" as idéas politicas dessas fllltorirbulC5, 
uma vez ({ue ellas sej,io Ienes no cuntjll'Ímento de seus ,[e
V'3H!S? 

Eu considerei a questão em círcull1s!<lllcias nOI'lr.aes ; com· 
\ll'chendo (jl:O, qnando os partidos o,Wo excitades, r[u<1ndo n. 
op{lOsiçilo não rC:l!i\ <1nto Il:cio algum p~I'a rlerroéar os seu~ 
'JlnH's."H'ios, o ~CVC~'110 eintt ;t necessi,lil-úe do coHocar em 
todos esscs enipregO~ I:OIl,efl$ que E:o sepio muito rlcdícallos, 
somente os scctal'ioo 110 seu credo poli~ico, M alijados rln ~:í;1. 
parcialidade, Mas a é[loéa actl:,;; se (101m em laes ~oIHli
çÜ'Js ? 

O Sn. Ff:r.n.\7. :-E' mnis dimcil ainda, porq:.:c ,j n:;::e'::,', 
~;i1ú ncclls~ariíl.$ as adbcsíirs, 

O Sr.. I'AnA~uüs :-Lo(!o tomarei em cOll,itlcrafil0. como 
[le~o, este ajlarte rio nobl~c sCn1l,!ol', quando Ira lar "IJe~s() tl'a
balbo de elnboracão. 

Nenhulll tle nossos parti,los, Sr prcôidcntc, é hastante nu
meroso C rico de capacidadcG em carla dislriclo, para (lua 
Sl>;.'l unl motivo imr.erios!) da:. cirr.u:nstal:~jíi~ proscreva ,te 

O Sn Fum.I;:: - O pd"di'ic ú defeito li" 13i; [oi uma 
lei política, . 

O Sn, LHL\:,mos; Eiles ~110 antcg escolhidos COI1)O apto~ 
para. vcnc~r e!ci~0C~\ r:);:.t;;,:ol'tu· o trJl1mplw cIpilol'al de ~ru 
pi~l':tt!O~ de ;P~c pa:'a, .cUlPprir as ohri~i\ç~les que a lei lhes 
illCSCl'CVC, c.:ra, rle re.tn. dada e2ta 11lI~s;jo extra-lO"<11 <1r.~ 
'.:hcfc!J ror. polida. tlt.'I'Ji!illlos C ~,tlh!l{'it:gildn:.o\. il tOtlQ esse 
exel'cito de auLol'il!ad('.:, puhlica..;, ó fUl'tl 1ft) duvi/ia que clln~ 
devem ser c~',conwlm; f'Jt:t'C os ma is ardentes de cada :.i
tl1ac;lo, 

(j 1l0hl'e.,0Indol' pl'la l:ahia Hw Jlermitlil';\ QU0. cu IlJe 
f,:'~l'anh~ lltlH:!açfít) Wn mn1i!;1. ao prlllr..i(lin de COlln~lilça jio
dllca. bl 5!lpp'lnh:l Illle o Ilohrc scnador l'cgllia oull'il !'~col,1, 
que o nobre scnarJnl' reconhecia, COíllO olltrns a utorídlllles 
d~gnas de con~pctir com S. E:i:., n nc::cssidadc di) d:l!' mil::: 
í11~umn .g~r .. lntia Ú CiH:l'cil'<l íuhlliní:::tl'ativa. ,: 

o Sr.. F"!lr..u:-IASO à por lima lei." 

O Sn, P\,,\~uo:': - , " mas v('ja que o 1l01)1'0 ~Cllr"ior. 
iovocando o principia de cOBfiançn Il ,inado tanta Inlit,,:lr, li': 
,IIrcllo rio I~Ollll'lIr (\ ,lcll1i1tíl' to,I"" 0:\ clllprc!!'a,ids amo·.'ívc i", 
O;tO re~pei{a a~ cO!l{licllC::; I'$'!endacs i'L carreira admini:::t\';l~ 
li Vil em nm. paiz hem õl'g;lni~ado . 

lHll5 a., ld~as do I1nhrc sCll:ldc\' ncnt 'Sem.pre fut',io c~,t:1S 
c:5ltulandc estas matl'ria:; nos seu;.; traLwihoe c de outras a\i~ 
t?t'illadc~ W:c me podifil1 iHustl'ar a cs~c iCJllCito, conven
CI n~c d~ .q'ie o !,lo"l,l,l'~ ~Cníl.tfol· mio era. dos que ~cbuÍil0 tao 
brgaHlcn~e fi {l1'!!1CIIJlO de êonflallc:l. 

O Sit, ll,;nllu :-.\ 1'~:lll'it(l do; ,lelégadm; e :-ubdclegado," 
O SR, P,H.\~IIO'; :-l;allo em geral. 
O SI1. 1'1;(\1<17. : - 1IIa5 cu rallei uos officiacs de {Io\icia 

delegados c subdclcglll!OS, ' 

O Sr., p'IlA.~tfOS :-0 IwÍlre ~el1adOI' [aliou dQ principio do 
confiança) du !!ltcr~:~~ú ~rl'ill c dl:;se q'Íe. sp.lldo t!ircilo de 
govcn~c nomear c ilcmíti,tl' n\'t'emel)to~ n;io 5C lhe púdc (OInnl* 
CCnl.l1S pela.s mHnl'lH'!~:3 c tlcmbgucs duo faz !lO cxcr~i('.!o 
desse direito,' • 

C Sri. F'gnfi.\Z :-~Cz:'.S:l ciü:,~('. 
Ü S~_ r.U:'\\HO:·l :-~la~ tc~rl'n o nO:'l,' .' 1\"1 T :," ain(h 

que eu s~ja ~llo;:icu, :i:c rú'~,ordc 11m ,Ie ",,'O, ' 'llle >C 
prenuem a qUC:'I.ilo ,dn pnneqllo 11(; Clinnauça. () nnlJl'C i-iCn,l·· 
dor, nos seus fr~u\nmelllo~ admilli~trativos~ n;ai:) do (lHO 
quol!l.ucr dc srl'S alllc';I'~",lI'0';, llpplicOll o l~rincillio ,I"g CQIlC 
eU1"::Sos e dos aeer:-::~r:~ gr;\\;::;tf1,:>'; (101' oxemp~o) o::; lo~3.!·(,s de 
;~nnr~rent~s Td(l~ a!f,and'.'g'd. 1:;II:a 03 qU:HB SÚ ilere ptill('ipai 
1~,ell'1) e~HgII' pnh<,llldc, o IW:E'C ~,I:ilarlOl' tO!'IIIHI'OS dcpcn
dellt·::; 1b f:CI~::Ul't;Ú e (Gi!nH'~O ,lime!!. 

O Sll, lij·:nn,n: Para O:i cO!lfcrc:\lü:1 não ~Cl'el~1 ignc·, 
nllte~. 

O ::in, PlnA,1l0,; : - TOI'iIOIl o SCIl proviníénlo lIép~ndcntc 
de COfiem'50 pai'a a primeir,! cntrallcia c rIo acccs~o para ;\ 
sc~unda, 
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O, SR. liERIl.U :-Dfp0is da cxlicrícncia ver-se,bia se erão I conceito. E' vordade ql:e l!arlt os,:!, uü,;[Íluiçôl's. (JUé ilírn!;t 
;,robos ou ntlo. não acbál'ão recurso, SCl'\'1U de base um lllfJuel'lto, mas 1I0S 
I sabemos quo nessas mudancas de Ilolílíca o" ill'1UCl'Ítos sã'J 

O Sn. l'nESIIlENTE :-Attenç30, tambem um meio de que se 'servem os vencedores para uoe 
D Sn. PAnANll0S ;-Eis-aqui como o nobre sC1l11i1ill'1 nc,;sa ,acreditar os vencidos o tOlllitr conh de seus dcsl'0jm;, 

'sua orgallisa~úo das alfundegas, altcndcu ao 1l1'l llCI lllO de O Sr.. FEnnAz : _ E a demissão do Sr. Tavares Bastos ?' 
T,onfiança.... " " 

O S ,,~ fi • ", O Sn. PAn,\;mos:- Se V. Ex. guarJar m,1I5 orilem lIO;; 
1\. EI;liSAZ: - 1.'IS llolncaçilos a IlI' "e el'l -ar (l pa- seus allarles I'romollo rosponder a cada um ddles. 

lrOllulo. ' 
O Su. 'PflESlDEI\TE : O Silo FEllnA'Z :-Os al)artcs não Ilodem ter ordem. 

O Sn, P'AIlAMIOS:'-O que receio ti que me cortem ° fio de O S1I, I' .• nANHOs: - A julgar-se pelo urarte do 1101,ro se- minbas idéuó. 
lí<ldor, 10da Ilomca~ão quo não é feita mediante cUllcursu ê 

Altcnçã(}, 

liI·iJa do 1m~1'OIlatlJ. O Sn. FERllAZ:-Y. Ex. é impcrturbdl'eJ. 
-O SU. :FBiUlAZ; - Não li logreo. O Suo P.IIAl\lIos:-Aindu lL,,;;illl lll()' cOllsídero mll tudo ill-

feritlr a V. Ex. O SR, l'ARAl'>liOS: -!-- 1'1'0110siçã<:t absoluta de V. Ex. lIA 
'lugar U esla CUllsellu'CllClU. O Sn. FE"nAZ: - Nfio rompamos sedas, catla um de nM 

conhece no outro, O SR. 'FllI\RAZ: ~ lbviiio conferentes que só sabiâo fel' 
"C C:lcre\'er. O Sn. PARANllOS :-U,lU"C um inqucrito, mas porvenlura 

csse inqucrito foi fcit(} como costumfio ser os tllqueritos na 
O Sn, r8ESlDEJ';TIl: - Peço attençao aos llobl'CS scnadoros. lnglatel'ra? Nós sabemos que alt as pessoas que [lro"oção os 
'O Sn, PAllANROS: O nobre senado!' admirou-se de que: nqueritos podem ser ouvíd~s,. pouem ser iuforman,tc3, n~a& 

'cn notasse al! d-emillsõ'eS de offieiaes de I}()Jjcia; S. Ex. per- não são encarregadas de ulrlgl-los e proee;sa-Ios. N~ jlrovlll
gUlllou quall'de ImlS netos merceêl'ão censuí'as ou fonl0 ostra- cía do Rio de Janeiro os inquiridm'cs for,ll1cm sua nmiorra os 
ubados no IlO'VC1'I10? Ea IIOderiaJ'OI' !Uinha veX lJ'e'rguntar ao mesmos I)Ue tinhão pruvorudo o illíjuerito e feita accusações 
nobre sell&uor pela Bahia, qLlan o, ainda llTeSII10 !las lÍlJocas ás rOllurtiÇÕes Imulicas íllspeccionllr!'l';. Os dClUitt~dos têm 
de nossas lutas políticas mais ardcIItes. ~c entendeu que os dado no loubhco expheacões. (lor onde 50 \'C que os ]UlZCS do 
ofUciacs de policia devião 'Ser de&titui.!os, sempre flue twu- inlJucrjto so deb:iml0 l!!urlrr, ~zerà~ imeuta~õcs injustas, 
""esse mudanca de política? Na provincia do Ilio tle Jmleil'o, IUllcúnio iÍ contil desses fUllcclOllanos ClrCulllstanclUS quc 
a'que o nobre scrmdor se r'lferiu, em aUils épota; bem (ll';ió inUeltCnuentes de 5Ui> vO'Il.\aJc; e i,kst'urte etnlll'cgado& 
IIlltayeis, em 18i'2 Il 18H.. os omciaes de LIOli6a nãll comi distinctos, comoos scnOOrctl-.... 

'r:lo a sorte das eventualidades políticas. O SI .. T. OrTO~1 :-1':' bom articular os factos. 
O 811: FmIr.AZ; -E os subdcle!.:ado:l e delegados? O Su. 1),\lb\~uOS ;_." Brito, Heitor e Sauto farão demit-
O Sn, PAII!l>UOS' - Se o nebre scnadtlr ~uizer tomar tido,; )1010 Cli.-III·l;:;ídcnte d'a I'rDvillcía do Hio de Janp,iro. 

1;O1ll0 buse os f<lclos desoo tempo, nUo sei como tCI',1 direílo Couheco parliculanl1cnlc 09 dou,; primeiros, os Sr,;. !leitor 
para dar-nos os con:;;llhos que b-onlem nos ,leu, e eollocur-se e Urito, (Jc.de que licrvi naquclla IH'oviuch como 8ecreturío, 
lla posícào dngula, em que ';0 collocuu, Nesses iCUlllUS ue depois .;omu víCc'JlrC5idcIllC e ultimamente como pre:;i,hllltc; 
l'e((cc,lo' os corpos de polícia cscallál'ào. Segundo os l'''gllla· s;,to dous cmpreglldos que,goz.il'ãO semlJl'c ua.mais i1l!bada 
nfcnlos orgallico,; delisll'i; corpos em muitas [ll'uvilldas, os rcpufaciíO. Um dclles, o SI'. llCltor, ate so{fl'la gracejos de 
officillC8 t(>m direito a acce5so, e até a uma reforma; como seus CÓmllanl!(\íl'OS pelo l'igor de sua pontualidade, pelo seu 
\l, [IOiS,-P05Sí\'lli admittil' quc,llluda.da llJ,oJiticada aüminis- afêrro ao lt'ubaliJo. Toda.via esse, fun:ciollul'Íos, depois de 
racão suptelllma do estado, 05 offiemos o IJUltma !Ievào ser muitos annos de serviço, forão privados dos seus emprcgos, 
tlOSllCdidos c suustituiàos por outrns pCll~oas !1!'etollccl'Ites ao que cOllstituião o seu meio de vid,t! 
'Ilartido doiniuuIÍle1 Foi a lilUdlln~ll de política 0llerada Il~l ad-
lIiiuislrut:ão sUlihima do estado, que motivou as uestitmeócs O Sn, l'EIIRAZ :-Em que tempo foi isso? 
dos 'funcêiollarios desta c1a.SSllllll ptovincia de SOl'gipe '? - O Sn. l'llllEliTA lIUEMI :-E' já da situaçiio. 

O Sn, Ff:nnu: - Quacs? O SII. FERRAZ :-l'iilo é tio Sr. Lopes de Leno? 

O SII, l'AMl<1l05:- De officiaes de poliria. IIcflri-mc (~m .. 
bom ao !laranhão, I,clo que tellbo )iuo lias CUITO'I'Ollllcllcias 
cSl;rilílas daquclJa )lTo\'iucia; hontcm elll particular tive 
ullla denegacão do facto, mas nilo lenho por ora outra prova 
cm contrariõ. Rosta saber qual das informaÇÕes é cxacta, se 
a do 'correspondento de uma das folhas diarias desta capital, 
~c a que derão li IJessoa resJlllitavel a quem ha [lOUCO ul
ludi. 

O Su. FllRnAZ :- E' cOnfOrnl<l o valor que merec' r. 
O Sn. PARAI\HOS :- Não se trata sómeute de delegados e 

de subdelegados. Creio que o gabinete de 15 de janeiro esta 
de muito Lua fé ue.te nel\oéio; creio quc o nobre presldcnte 
do conselho não llucrcrá seguir em toda a sua latitude o 
'Conselho que lhe dá o nobre senador Ilela Bahia na applica
cão.do prmcípio de éonfianca; lUHS o que li facto li que as 
ilestituieões não têm sido Cil'éulllSCríptns â essa classe, a dos 
uclcgadõs, subdelegados e seus SUPIJlentes, c a olliciaes de 
liolicia: muitos empregados de fazenda das províncias estão 
destituidos por effeito da situacil~ nascente. Em Sergipe 
l}['ofessorcs IJUulicos têm sido l'CIÍlovirlos, usando, li verdade, 
U flresiilimtll de uma infeliz autol'isacão que tom em lei. 

Na 1lI'ovinciil do Rio de Janeíro fÔl'ilo domlltidos, logo que 
apparccêrão os primeiros sym!,tomas de uma llmdanca radi
caI na alfa administração do ]Iait, eIllIJrílg-..tdos de 'fazenda 
dignos ~el'\'idorcs do estado, que gOZÍll'ilo sempre do melltol' 

U;u SIt. SJ::"'.WOII : E', 
O Sn, !'.!.ltAl'mos :-0 nobre senador cít(\u-nos 10a pouco () 

facto tia ucmissàv do Sr. DI'. Tuval'es llastos, Este facto já 
foi explicado, em 1862, oa camara dos Sl's. deputados ... 

O Su, FERII!Z :-Pelo 11I'illcílJio do coufian<)a. 
O Su. PAIIAMOS.- ., de modo que o proprio Sr. Dr. Ta

vares Baslos se deu por satisfeito. 
O SR. FERRAZ: - Foi explicado pelo princípio de coo

fian~a. 

O Sn. PAIlANIlOS ;-Attendellllo-sc ao logar que eUe oceupa
va na secretal'ia da marinha, li posíCão que linha tomado na 
camara dos deputados para com o minístro daquella rcpar
ticão, aos conOíctos em que se achou com csse ministro 
nãquclla camara, à tempem de que e\lo se sel'viu em sua 
opposicão, ninguem pódtl estranhar que o ministro da mari
nba désse tempo julg-asse iucompativcl a sua presença com a 
desse fUllceiouario na mesma repartição. 

O SIi, FliIlRAZ;- Não eooLosto; V. El>:. está neste ponto 
comigo. 

O SR. PAnANUOS :-lllas a par desse facto, que lamentámos, 
unico que o nobre senador citou ... 

O SR. FEIlRAZ :-Não posso agora citar outros. 
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'1) S~, hn'"lhls:- " .. pos:w cH,\!' llluitos outros dessa 
é~oca em sentiúú contl'al'io, 

O Sn, Fllnr.Az dá um aparte, 
O Sn, r,n,umos :-A este ap«rte V. E", pernütla que eu 

falte á minha promessa, que não 1I1c responda, 
O Su, FlmUAg :-E' irrespondivcl. 
() S~, 1'"n:\"'110S :-Pódj) ser qltc haia política tle aeintlls, 

mas cu não, Illmea professei os rrincipios de scmfllhant.c po
litica, Pelo q@ me toca, não Da relllédio senão dizel' alguma 
cnusa ao nobre senador, tal é o respeito que Iuo tributo: 
sempre "tratei. quer em minhas pnlavras, quer em meus es
criptos officiil<Js, ao nobro senatlvr, que tinha sido meu ante,. 
cessor no miobterio da fazenda, com a consirlcmçiiG qllc lhe 
Ol'fI devida; npcnas mantlvo a liberdade tl!le o CUnJpl'jmento 
{lo meu dever exigia, e rle quo a nobre senador pelá sua 
parte tinha tomhem usado 'Inl'garncntc, 

Para rematal' este debate, hccrcil do principio rle confi
anca, 'eu peco licanca ao senado e ao nobre senador pela 
Ballia llafa 1\11' os pensamenlos dil dnas autol'idades, Em pri
meiro logm' citarei a autoridade que já invílquei no meu pri
meiro discurso com relacão ao (I co se passa na AllcnHlnha, 
O nobre senador disse luis que o excUlllln ml0 em bern t1'a
zitlo, porque ali não ha govemo que se assemelho ao llO~SO, 
ou não ha I(o"l:orno tilo livre como o do Brasil; mas o nobre 
senador, refiectindo,vel';\ que o exem.plo prova muito a fa
vor da minha tbese; que ali mesmo, onde o polier {} mais 
avaro (lo seu. arhitrio, não se tem julgarlo nccessario tonuu' 
a sorte de todos os funcciollarios amoviveis dependentes uni· 
<::amoote das cÍreulllstallcias dl) momento, do alvedrio ou in
teresse politico rios ministros, 

D~z iUaurice Block, depois de ponderar a convenicncia de 
~xames ou concursos Ilara certos cargos adrnini,;!rativos : 

e< Poder se-hia sustentar flue o poder illimitado dos millis
h'os para com os [llnccionarios que lhes são suJJordinado~ é 
sem utilidade pal'a o servico ~ quo até plÍde ser prejndicial. 
Ha paizes, pelo menos lilo liem admii1iotrados como a França, 
ondo os funccio.na1'ios silo inamoviveis, e Oll/ros orHle qua"l 
o são. Estas disposicões existiiíO em muito.s estallos allenl,los 
antes dQ r~gilllen constitwci.onal, e as camaras mio tem julgado 
necessario sllpprimi-Ias. Apezar dos ataques, mais ou menos 
fundados; de que a Bureaucratie tem ,ido objecto, na Alle
manua acha-s6 em ml.litas constituicões e.ta disposicão 
expressa, que o governo não poderá recúsar aos [ullcciollal;os 
licenca para tomarem assento na camal'a, e isto (é a regra 
Reral) sem rednccão em seus vencimentos, Víu-~e até na 
Prussia, em 1863, '0 facto, talvez unico nos annao, \J1Irlamen
tares, de que o ministerio ]luzesse obstaculus ti c eiçiio dos 
funCclonarios e a opposicão fizesse grandes esfol'çOS em seu 
{avor, E' que os empregados publicos prussianos gozãO de 
ulUa iudependencia relativa, e sabem usar della de uma ma
neira honrosa, " 

São de Vivien as seguintes proposições 
« Se dá-se o nome de direitos a ilrc1'ogdlivas que podefirro 

ser eurcidas li custa do interesse publico, os funccionarios 
não os têm; mas, se dermos esse nome ús vant.agens desti
nadas a aproveitar directa ou indireclilmente ao estado, ao 
mesmo tempo que ilquelles que o sel'vem, pode-se com eíIcito 
dizer que os Cuncciouarios tem direitos, 

{( Estes direitos referem-se a tres oltjectos pl'incipaes: es
tabilidade do emprego, a protecção dall~lelle que o exerce 
relativamente aos actos. de sua competenclil, c, emfim, o sa· 
la1'io, 

" A ~osse de um empre"'o.é um, titulo, sem que isto im
porte dizer que o empregado não pôde perder o seu emprego 
em caso al,gum li possa delle dispÔ!', mas sim que não pôde 
ser destituldo sem motivos, que niio pôde ser entregue a um 
arbitrari.o absoluto, E' uma vantagem inberente ás funcções 
publicas, e que Ibes augmenta o valor, 

e< Os direitos t:03 funccionat'ios á conservacão de seus em
pregos são de diversa natureza, :.uuitas eatDegoriils gozão 
da mamovibilidllde. Duas sômente têm esse privilegio em vir
tude de lei,-05 membros dos tribunaes judicial'ia,; e os offi
cia~s militares: os primeiros obtivel',10 esta garantia eXCC[I
cioual, para que se mIo su"peitc da indepeo'.lenda d,! justiçe!: 

os segundos, pOl'quo sua profissão é um dever llo citlad,io ,0, 
sua escolha nem sempre é livre, 

« Amovjvei~ ou n,10, os fnnccionari0s ~o~iio ell't Franca do, 
uma grande seguranca r-essoal. A paltg certas medidíis de 
violep.cia Ij!le ca,la,revDlu~ãe traz c0l115igo, c 'lue são arran
cadas ao p')(ler tl'lumphante por a'plcllcs quo, com vistas .. 
de amhiç"'), Ih" pl'<lHiÍr,lo auxilio, as posse,; 5:io respeitadas, 
talv~" del'fl'l;i,lll;ullcnte, 

« N,lo ,,,,mos de parecer (lUO se estenda o privilegio da in
amovibili,latle. Nflo comparlimos as opiniões de al[:uns e~[Ii
ritos muito pfooccupados da 5011.e treS fUllccionarlOs e que 
l'eclamão o que se clmmou carta administrativa. A liberdlldo 
lleccs"aria ao govel'1lQ Ó ineonciliavel com um regimen qll~ 
lhe não désso autoddrule exton:;a soMe os instrumentos {IUO 
o auxilião, 

e< Todavia. não ó preciso consagmr o reinatlo tio capricbo;. 
ml0 ti preciso t[ue um ministro possa, como na Ing[aternl., 
íu~tificar ur~la d~sLitlliç,10 por esta unica raul0 r[uo « a figa· 
l'a Jo [unccwnano lhe desagra(hlv<I »; <lsta dura exprcss,lo" 
n,10 tem curso em franca; 11I'ecancôc:l devem ser toma,la~ 
pal'a evi~Hr unta imprIldente pl'ecjp;taç,1~ lr.lI uma violcncia 
ImmerccHI<t, As queixas que 1lI0ttvão a deslttuH:ào devem tie!' 
tlefinidils e vcrificadil$, " • 

O SR, l?GftRU: - Eu seguirei l\ Inglaterra, 
O Sft, l'"nANllos: - Na In"latcrn! mesmo o nobre senndol' 

n;lo poderá n:wstrar a extellsiio' qlte qlier dar ao principio do· 
cou' anç,\, 

O Sr.. FEr.nu di um aparte, 
O Sn, PAr.'\N!lO~: O nobre senar!or pela provincin ,In.· 

Bahia, «("-lO hoje 11<10 é empregado illllovivcl, pareco rir so COIll. 
alguma con~paixllo llara todos a(lUellcs 'lue exercem um cargo, 
amovivel; mas apesar da sobraucel'ia com que o nODl'e se
nador pela ]ll'o'lim:ü\ da Dahia falia dos pohros emprega/los 
ilmovivcis, eu COI\ÜnÚIl a crer (Iue ltaentl'eelles mllitos diÓ"n05 
da ,:ollfi;uwll do governo, Ijlle oabelH. conciliar a Slt>l djg\li~:ltlc 
e a sua illilcpclIllencia com os tlevercs do S!l14 caq,o,. , 

O Sr.. F&nn'l: - Quem lhe contestou isso t 
OS ... 1',\n.\Nllos: - , , "que não são calJazes de sacrino' 

cur á cOlIsel'vacilo do logar, Jlormais lIecessario que lhes possa·. 
ser, esses sagi';],loB sentimentos de todo o homem ue 1101)11\. 

O Su, FllltBA.:t. - Ninguem lhe co,ltestoll isso, 
O SR, P'aANlIOS; - Digo isto sórn"nte om respost'l <].I), 

riso s;trdonico 110 nohrc selHluor pela província da Babia, 
O SR, FERRAZ: - :'l,1l1 'rucira {azel' popuhu'idade á minha 

custa, 

O Sn, PAnA~nos: - Embol'êl conLinuc (). nob.e senador, 
que n,10 ti hOJe empregado amovivel.., 

O SR, F,mnn, - Não ~ou clllpl'egll.do, 
O SR. PARANnos : - '., a sustentar em loda a 0\1<1 lati· 

tude o pt'Ílleipio de conlinucil, ha de IJCl'mittil' que eu, sen~ 
temer os l'igores do nobre ·senador I'C allrovineia da Bania, 
quantlo esteja no caso de exercer o· seu !H'iucillio de COll
fiança ... 

O· Sn, FlmnAz : -Nunca fui rigoroso, V, El:, sabe-: 
O,SR, 1'ÀnA~nos : ._, ,,' continue tambem a sustentar as 

idéas que me parecem exactas, Nem taOlbem o nobre senador 
tem razilo IHlfil queixar-se de l'igor tlue conlt'a elle fosse em· 
pregado. 

O Sn. FERRAZ: _. - Sou o primeiro a tlcixar o Ioga", 
V, Ex, sabe, 

O Sn, PRllSlOENTE : - AUcnçào. 

O Su, PARA~aos : - Prosigo, Sr, presidente', em minhas 
observações sobre a nossa actualidade política, Quando no 
começo da (lrimeira sessão deste unno t!'atei lleste assumpt9, 
procurei apreciai' as tendencias ria nom situa cão e os·ele
mentos que li constitui ,10 , achei-me, SI', presidente, em 
graves difficuldades. Estas difficu!darles de então pam cá têm 
crescido e tOlllárilo maior corpo depois do discurso tltie hon

tem ouvimos ao nobre senatlor pela provincia da Duhia, a, 
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quem boje len~o ti,lo a hOdl'il tle referi! ·1ll0 mais de um,! mortos (creio que é do nolll'e sUll<ulor esla prollo~l~;\0l ; llht. 
vez. nJo se pútlo ol'(;allisal' um novo parlitlo, Ilii.o pódc o novo p'U·· 

tido constituir-se e prc,tM s()ryi~os relcl'.UJtcs '10 Ilaiz, seUl 
que tenha. idéas fixas, um pro;;l'illllmil de allt~m[o aôsclIlado. 
que seja o dogllla tle :;Ui! COJI:lllUIlMo, quo ::ieja a bandeira de 
seus comba lSII Le~. 

o SII. l'EIWAZ: Pensei quc já linhn ücaiJauu. 
O Suo l' A HA~IIUS: - O IlOlJl'C SCllilllol' "dil provincia da 

ilahia, que lJontclll fallou em ultimo logar, uis6c-nos - 0" 
l'ill'L1tloS CoUto mortos ... 

O Sn. F,:i:IIAZ: - Eu? Eu di.su que o S;·. Ca~ias c o 
8r.. Souza Ralllm; Liuufto dilo a'lui j"w c Y. E:;. na camanl 
dO$ deputados. 

O SI!. l)Al!A~llOS: llcclil1co Illí"bil proposie,io: o llebre 
scnudor julgava ler-lIos ouvido di~cl' 'tue o, l'url!d05 csl.i1vão 
Illorlos, 

O Sn. Ff:UlIAZ: - Qee não havia tJui'ti~o~, 
O 8n. P,,\ILq~'!J05; ~:(lo é exado que nÓ3 ils5cgurc.ssemos 

que 0$ partidos e:!lal'üo morto", ° SII, l;F;ullAZ: - 1'\0 senado o SI', Souza l:,IIllOS o disse. 
O 1511, 1',\uMiUOS :~Pclo Illenos cu I'lullca o ,lisse. 
o SI\, SILVEm,!. DA ~iOTT4 .-E' queStão de Altlwe:;, 
O 51\, PAllA~"OS :-Mas I'GlllJanw; de IJ:Jrtc esta que;;tào 

-qUdU U1S::iU ou não tJue u" 11i.lrtHlos (I.$la\'fw IlHA'los-. o 
faclo li que o nolIre ,cllado!' pc il lH'C\'inGÍa d" l:ahia tambem 
IIfto os deu como Yivos. • 

O Sn, PE!lIIH :-Eu não lhe de,)' 0;50 direito: ao 'illtel'nis 
80lus Deus. 

O nobre senador fei adianle e disse-noi. : ou me I'I'OpUZ, 
íle COIl1n1um acconlc com alg-l!ns aUltgos l esLa tarefa; rormu
lei um pl'03rall~ma ; -- ou eile e ~eu:; amigos fOI'U1ulúrao um 
prog',·.,mma. O nobre senfldor deu-nos cOllbccilllellto (Ia. maior 
parte dcôse progmlllma, c honlen: OUVill:(I,; a leitura pcr ex
tenso d.este uocumenlo ao nuhl'c ~I.mat.!ol' pt:!!il provinciu tk 
Goyaz, 

O «(ue resulta: POjS1 senhores, dOE.sas rO't'(;laeGe:i, uGs::,a~ 
opiniúes diversas e l<io t1isconiullles '! E' que' nô:! lemos 
actunlmellte, como já tive a llollm de pOllrlel'H1' em uma das 
sessões anteriores, um plJclIomello sem igual no:; pai~cs re
gidos pela nossa rorma de governo: triumpbou uma conli
ção, consliluiu-sc no podeI', e, tod:nia, o IJ<lrtidu dominante 
não está organisarlo. aão tem um progrlllllllUl [lülitic<J. O 'Iue 
se vê nos paize:; re~i!los pela nos~ü forma de ~~o\'cl'no) o (pIe 
temos sempre :!ustelltarlo 110 llrn:!il. é 'Iue os partido •• Ievem 
subir ao poder e pCl'l.lltlnCCCl' lIeUe. t;~al!liu :'uas i,lüas tcnhilO 
cabdo no c»pir,to jlu):;lico, .'lll<llldo seus principios lCIlI!;io 
ganhe a ma.icria du nag;lo; mu~ ll'jumphur sem que os prin
cipios fossem cOnUCJillOS e nem ao menos estivessem nss~n~ 
lados, ;:ovel'llar o pui:: um partitlu que ainda u<lo e:ilá ort;a
niso.do, tJue lem de organisal' 50 1)0 [Jouer, () com detrimento 
do porle!', ti faclo iotei!'allleute novo. 

O Sn. l'AIl.nUO.3 :-Estou <:prcciilllllo o discul'.'U do nobre 
:;.fllliL'!OI', creio que isto me G permiltidD, O nobre senado!', O SR. SILVEIR,\. DA MOTTA:-Aintla lUeSillO 110 IJoder n;[c 
rcfcnlldo·se ao tlUO ôuptJuuha ter ou rido, disse-lIos que os tem podido ol'gallióar-se. 
pill'lttlOS eslanto morto:;; n,ai o lIolJl'c sCllado!' não nos di,;se O SR. P.HIA:\1l0s:-lla sem duvidtl alguma em nossas oir-
se lia suu oJlillião estão vivos ou morlos, cum,tilllCinG política,; a;n.lcria muito digilil da cOH.;idcrJt:;to do 

O 1511, FEH!:'>'Z :-Eu di;se que ~:[;ora t,;lou observalldo, sGnado e de todo o IllÜZ, -

O SII. PAIIA~UOS: - A tluvi.tla cm e::piríto l<lo IJelletrallte O lIobl'e seltallo: pela ]ll'OI'incia lia !lahia. membro tia coa:-
(; esclarecido au::;menla li:! thlliculda,ll\ô em IJI!C ha pouco eu missão do resposta ú falta do llll'oao, para justiticar esta su"
dj:;se lJuo me ücltal·a. proposição-a n(ecsshl~tle de clcal-sc r,m nuvo paltitlo,-

O SR. FEIlR.n: _ Só "01' isso eu dil'íH 'luO clt ... , asta-o dU1"Síl nos que a
d 

eoIlCtlW,~fto ml'<ll eon"Oc'lucllhCi<l U:l l~ortc OI! 
morto:!. r v. csol'galllsacão os antigos partit os. ne l'e sc),auCr per-

mitia qnc eu OOHle,;te a ideü que Glb !Jos deu tlr. clHurwda 
O SIl, PII~SWll"'TE; l'e~o allollçffo. política. de concilia~ão. Tambem rt:i Ulll dos :nsll'wncillo$ 
O Sn. l'.iRA!\UOS (ao Sr. p1'esid0Ilte): _ V. Ex, côtc'a dessa jJOlitica, hem que ín,lrumcnlo "ecuI1l1al'io, bem 

tl'anquillo, IJol'que não aceitarei di;cu:,süo lluO uüo seja Vro- que 80 ilado do nobre scnador pela provincia da lJ,thia ; 
]lrla desla casa. 1mt, nuuca entendi que a cOllciliaçt1o qui~es:ie db.er a 

extinccilo dos partidos; pelo contrario S3mprtl cnlelllli, e 
O 81\. FElllIAZ: Creio que Ilii.~ se refere n lllim. muis ae umll vez manifestei, que a conc:liae50 urro era mais 
O Su. l'"nAl\llos:-llu pOI'(;untei, 4cando disculimos o voto do que a e~tincção dos antigos adio:!, a c,l!mll da.s paixüeô 

tlr ATacas úesle «UIIO :-0 que lemos I, frente doo destinos do políticas, a moderacão na:! iMas, a prudoncia IlOS meios, a 
p~iz'! Dous partidos, [ol'lualltlo ullla coaliç,lo Ilolitica, ou um tolcrancitl enlre os "ilOlllCIlS politicos do mosmo parlido, () 
50 pal'lldo homogenco e compaclo'? !tcs JOlllteu-sc'-me :-Já principalmente catre os d~ um pUt'lido para com os 00 ouLrO. 
nào cxj~te coa~i~l.lu, ~ l~lajllrja da Camal';l tcmpol'i.ll'ia oa i.Ul- O S~~, N.UH.iCO: Então ellbi~diruC:; a muita gCI\lc, 
t~s a sua quaôl unallllnldade represenla um SÓ par:iclu polí-
tico .. Enlão Ilorguntei:-E' o a.ntigo partido liberal ,om as O Si:, P.\R'.:\UU5: - A itléa de )JI'osclitismo, dé nova S 
1ll0d!nca~Ges tlue o tempo naturalmente devia proúuúr? E' o adhc;ôc.i, a 'jU;; [lareco alludil' o nobre scnador, Ilfio é ill
partl~o cOllscrYtulor I'epresentado por muitaõ illustrações Cf\1.e COllllJativel ';Ull1 esta definição que deu da palavra- conci
figura0 a frenle uÜ.i:!a actl:alldade lmllllea '?-As respostas liaçiio. Se os partidos cstavao illteínuucnte modi{kados em 
nUIl~u ro.rã~ expli,~ita,; U ',este respeito, su,:$ Id~a~ c selltm;elllt'~, c:'a lIl\tural (Juc. o pe>~~al d~> lhl.rll-

U..ns dl1.laO :-1': ° antigo partido hhernl. modificado pela do •. ~,ml~elll ~e )llolhficab'~.' '0 ebLa.:llmOo e~, cdcum,lal~cl~" 
aegao natural do tem' o; ouli'o$ não arlmilti:lo este iuizo (;. 1,I,lCld'b, ,I ôOUlbl,l de Uh.a jJOlItlc;llllodemda, 01,1 1),l,UI,tI 
t1izÍiio-=ê um partido IIO~O formado dél e1~lllelllos dós allti- í que lllUltas vezes os advcr.al'lús pohtlcos ,e t1e~sGIll as mãos, 
go:; parti,!os-!iberal e c~Il.:;ervador .. EIlWo ohôervei que, (~ue. ôe ~;l~~lltra:;senl no .llltlSUlÚ l~n'e!l~,. que ;~ooper:(&~clH 
como partido novo, a actuablade devlJ. ter!llll progrulllma, ~~Il!unct.,.UlCIl,l~ .• pala o ~elll, (lo y~IZ. ,~"t~ .un~~o. ~~t~ . .cOl!' 
deVia ar~orar sua nova. haudell'a; nuo ]Jodia invocar sómente C~i:,O ela po,snel.~l1l mutt~o ?a~~o: e. _em!,l e oCill ,,,cllfiCl.O 
os preceu0utc:J, as iradlccões. E5t convlle não foi satisfeito da d1gl1ldat!e pols,od, do, PlIlICl[HO» que cada um plO[~'
~". ponlue os Ilohre~ minfstl'os, o; cbefe,; da ,wllla!idade JlO~ su:!se. 
]:;I',a nilo PUdCl'ào !a~el-o, ou IJorque nüo julgúnlo necc5Sario Se recorrcrmos ao (liSCIII',O ôo cilere <lo gabillotú de G de 
esclarecer-nos sobre esle ponte. setembro, dCSSil gabinele em que o nobre senador pela 1'1'0-

!Ia,; ve,m '! uohre DCllado!' pela prol'Íncia tia [;:lhia, membro vincia da Bailia oceuJlou logar tão eUl'lteute, veremos ,\ue 
da C~JmnH>suo tle r~'posta. ú filHa do lhrcmo, e, e"rurcalldo-se eS:!8 illusll'8 B;ladisla, ue tão saudosa lllcmulÍa, uunca cntou· 
por llluDllllar a 0PllliiIO Jlt!blica <l respeito desta actúalitlade, úeu a cilllci!iação como oat,·o dia a. dtlfiaiu o nobre senador 
cl'e?u.n0~as dmda:! em meu 0pirito, tOrllOU il 'Iucstào aiHtl... pela proviucia da Bahia; ';0 uão me engano, olle considerou 
mal" Ultnncada, (}Jlrobl~maailllla mai"ditlicil em bua;;olll~ão, sempre a cOlld!iaç<lo como b." pouco a defiui, como a definiu 
O Ilobre >clIador !lOS dIsse: - cu jüli:ava 1l~l;e'''tIl'io 'luO se o !lohrc viscollue de AJmcté, prc;;itlentc ,Ic;ta cas~, em UIll.l 
o,';;am;;u;;i0 um !lOVO pürtlJo ; u; 'l.Jti;.:u.; l", .. lidó, 1l:;[il.Vtl0 se"iío de 1i:i5\l. Eu creio que a cxplic:l~iio, que o i!lu;lr~rln 
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d;cfc tiu ",unuéle de 1:2 tio ,1Bzcllibro ,INI a roslleito tia poli- tia iH1Ulillistrat;ão publica: se um,t co.diCito, se um part.do 
lica de CU~lcíli1\~'ãO, ó incollte"ulveL ó ti lluica cGnforme aos homogcneo o compltoto; ,0 é Ulll (l,lt'lil!O e não é partIdo 
willclpiüs c <i verda,le dos factos. PO'i0 licen~" ao senado c I!OVO, qual tlos dous cle'nentos c o Ilreponucrante. se o ele
itO scu illllst"ado prúsit.lélllc lmra ler ossas bellas pdavras de ment'l conservauol' que entrou \la coalicdo, se o elemento 
::;. Ex.: (lendo), liberal. 

" Sellhore~, a conêiliacão é um facto que naturalmente se Se, com e[cito o partido cOllservauOI', !~preselltado pOl' 
uU cl'UU, é um facto que 'toJos devemos applaudir; mas de 1 mUttos membros do gabllleLe. ou por quaSI todos é O pre
cêrto a cOllciliacilo n(lu 6 um sj;;tema de gcvcl'Ilo. Eu CIl- ' ponderallte, porqlle não o dizeis'? E clltão porque' collocar O 
tendo tlUO a ,:ollcili,,~lO ;i o pa;isauo oscoimado dos er~'os c gabinete totlos os ropl'c501llulltes d05se elemento, que se 
~':cessus 'luO se commeltênlo; e o presente Cllll/UO a5 Ideas jltlga preponuewllte, na posiÇãO de descontentes? Porque 
'o ,tiõcutem, se cOlIlvuril.o c procurão triulllph;tl' pelos meios enhl0 proscrever, em nome da sltuacão actual. em nome do 
!ogicOti e cOlIstituciouaes; 6 o futul'o de;;tc puiz, camoo é gabinete de 15 de janeiro, todos os "t!ue perténcião ao lildo 
d3 to,los 08 palZC8 que S0 regem pelo 'J',tellla representatIvo, conservador? 

" Kc~tcs paizes os principias c..:istelll sempre ell\ luta, milS Nós vemos que as idêas aceitas osteuslvamente e formu-
em uma luta hCl,cllc~, ll1!cifica, tia qual pl'o'êlU sempre ladas em progralllllla são as itléas das u!timas atlministra
i;l'Ulllles v<lutagen> para a socieuade, Nuo sendo, pois, a C:lIl- ÇÔGS, qu,!'si ,sem exccpção algum:!; llIas ellll'etanto esse pas
cíliaçào um sj'ôicma de politica, eu cntendo que o gabinete satlo soure mcrepaç :05 as mais dolorosas para todos afluel
nào deveria considera.-In como t<.tl, e é por este motivo que les que nelle tomúl'ão parte, entretanto os conservadol'es em 
o disct:l'~o da corO,\ não ompregou esta palavra, e a sub5ti- geral, todos aquelles que aJloiár,io 115 ultimas administrações 
tui!! per estas - justica e moueramlo. Não se lrata da ius- e uão se alistárão sob a bandeira da coalíção. são por toda 
liç,l _'lPJ1!icada pelos tr~bun(tes, traia-se da justiça ~pplicacla p<trte proscnptos ! 
a llo1;llCil; lmtu-se da JllstJca que lll'otege tolies 03 lIl.ere5ses Se o ebnento prepolldeI'1\nle da actualidade é o elemento 
legitimos, que defende touos os dlreito~; Ü:1 justiça 'lue víg-ia Iiceml, dedare-se isso ao paiz, cumpre flue esto elemeuto 
incessantemento 50bre a fi,1 execueiío da constituieão e das e:,erça I!ao só de direito, milS tambem de fucto, a inauollcia 
lois -. principal (Iue iue compete hoje nos destinos do paiz, 

" A pilhlvra-lllodemção-indica ,[ue o govemo pr€otetlue O Sn, CA,~DlDO BORGES: - eeja representado pelo minis-
velar sobro todos este:; objeütos; velar pCI' meio de um e;;- terio, 
tudo rdleclido, velar fUildtldo na ex peI'Ícllcia dos negodos e 
no ~onhecílllellto das IHlcessiJades publicas, appiicanuo os O SR, Nuuço :-Time Da.nao:; et I!ona (erentes, 
remedios [UO forem mais cOllvenientes. " 

O SR. P_UH.NH.O~ :-Se em vez de um partido bomogeneo 
O SIl. N.\DVCO: - S. Ex. uão quer ler o discurso em res· o cou'pacto, est~l no poder um Ill\rtído que ainda não se acha 

posta a esse'? deJlllltlValUentc ol'galllsado, que Illlllla não completou a SUlt 
O Su, I'AUA~IlOS : - De quem? ela!Jomçuo, um partido cuja organisaç,lo encontm di!ficul-
O Su. N.,'DUCO: Meu, como memhro do gabinete. d"de3 Ilas reacções naturae. dos elementos (11lC elltrárão em 

sua composição, rcacções que ainda nCio esta vão vllllcüJas 
O Su, PAl\A~1l0S: Eu creio que o nobre senador ostá llelo tempo; então as circuIHstancias do ~aiz süo muito gra-

enganado; este discurso foi proferiuo lia sessão de 25 de ves, [Iorque, desde llue o gabinete nem pôde ,cr francamente 
maio do 1859. conservador, nem pode ser fmncltme!lte liberal.. , .. 

C Si\. N.l.BUCO : lIa um discurso meu em rosposta a O SR, PU!EliTA BUENO :-Está inactivo, 
C~:3e. O SR. llARANHos : ..... Q governo não póue o{fet'8Cel' a 

O SI:, I'ARAi\"I!OS: Creio que então o nobre senador já todos a garantia 'lue dellc se deve esperar; o gabinete nuo 
be tiuL>a se~arado do gabinete d0 12 de dezembro. Como qner pôde encontrar o apoio de ,pc elle carece para servir uo paiz 
que seja, e,s <l ([efinicão (Jue o illustmdo Sr. presirleut.e desta em uma situação tão grave. As circulllstancias do paIZ são 
"Lia 'luullde chefe úo gabinete úe 1~ de dezemIJro ,lo '18:'>8, graves, os problemas a resolveI' muito dilliceis; não basta, 
,leu UR politica ou systenm de conciliaçrto; nào cOllsidel'Ou 11 para f[Ue possamos satisfazer a estas necessidades publicas, 
concilia~50 como tcndo por fim a extincção do.; partidos, ou emÍlora se reconbe~a que em toLlo caso nuo podem ser todas 
mesmo como conse4uenGÍa dessa extinc"Uo ; considerou os 5<tti.feitas ao mesmo tempo, não basta ao gabillet~ a coope
pllrtidos CUIll vida, fullava da luta dos princípios, da sua dis- ru,!ão de seus alliados politicos; é vreciso que elle lambel)1 
cussào com prudcIlcia e cahlla, en~olltre da llufLe ue seU5 advcl'sarios hcncvolencia, e o COIl-

O Su. KI.BUCO :-lsto foi a morte da cOllcilíaçào. curso propl'Ío de todos aqucHos líuO sahem antepor ~ seus re-
O S " sentimentos os grandes interesses da patl'ia, 

lI. l'AUJl\U05 :-lUas, senhores, quem terá razãQ'? l,.or- As úuvidas em 'lUa se, deve acuar o senado, em que se 
remo ou não mOITêrão os antigos partido,; '1 deve lLCllar todo o paiz, du vi das tlue resultão dos discursos 

O Su. ROOR!~OllS SILn:- Se morressem, não se podiãO uos que procurão sustentar ° gabinete, que resulmo dos dis-
cJnciliar. curtios que na Call1ltI'a dos Sl's. deputado:> têm pl'Oferillo vo

o SR. PAILlNUOS o-Ora, qt:allllo dirijo csla ]largun;;t ao~ 
ohservadores mais attentos da casa, 'Iunudo olho em tomo 
do nós c observo os factos que todos os dias se dITo em nO:lSO 
(Jaiz, sou induzido a crer que os nohres senadores 'lue tlã.o 
por mortos os antigos partidos, comlllettem um VenltlllCiro 
altelltado, invelltão um crime novo, de que ll[O [aliava o 
direito criminal, que é este bomiádio de entidades momos, 
t(ue todos vem representadas por Cl'eatuntS Vtgl.1l'OSaS, '1ue 
!allão pOl' si mesmas, que andão por seu. proprios pés. 

O SR, NAllUCO ,-Nüo ha id~ntidllde de pessoas, nem tlc 
idé<ls. 

ZéS discordmlte,; da maioi'ia, Illas que paI tem du proj!ría 
maioriü. j e:;~a:5 duvilhl$ s50 mUlto importantes, 

~e de feito ba essa luta intestina entre os dous elementos 
que ~e ligúrão em ';362 e '18(;1::, o G'ol'erno ml0 póúe preea
tber a ~,ua alta lflis~;iio; €i SÚ es::;;\ luta não existe, ent;10 o 
goverJIO ueYG 601' fnlilCü, UC;:'C declat'iU'-SC vu conservauor, em
iwra com o llu~lif.cativo !le mOlh!raJG. ou liberal genuino, 
já que 3U tem aJmittiJo a distincc<1o de model'ados e exal
tados com relacão ao partido con,llrvador, sem se fazer 
igual dístincção 'pelo que toca ao lado liberal. 

OS::. llODl\"lUE3 SILVA: - Apoiado; todos os liLeraes são 
lllüuol'll,loL .. eis a razão, 

() SII, P.\RANt:OS :-Seu!lol'es, é este um pOlItO que deve 
ser Lenl Ventilado, Não tenuo em l1to crear a UlelJOr dilliclll- O Sil. PA"A~lIO,: -O nobre .cllador, a l(nem me tenho re
d'I.IJe á situacào autuai, não IJretendo lev<lutar o lncnür obsta- fel ido ulllmamente, 110 seu dl,curoo Ill'IJfcriúo ha dias, Jez 
culo ao gabiilete que se apreseut<I. como revreôentant0 !losta uma Cé,l;;urn grave ao g"Liuele de 2 de IlHU'CO t1e 1861. O 
SltullçãO: m,l'; lUe parece tlue nos illter~s:;e:; du paiz. para I IIobre semldol' díôSC-IlOS : O g,ülíllilte de '2 de março, re
i! defesa dos vúrdadeiros {1l'1I1Cipios <.lo nO:;S:l fôrma de go tirandu-se em presunça tlé Ullla votaç:io casual, somente por
YCl'IIO, ConVelll flue se diga francam~llte o 'llW lemo;; á te.'til (Iue itr;dut:lIt"llllellte f~í .vencido em Ulllil dis~u"!5ãu 'jue uão 
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imJlortuv .. para cl1e uma queotóio de ganinete, ou que, ainda 
importando que,tão rle gabinete .... 

O Sn. N.~nuco: Nólo me referi á qualiúade da quostão. 
O Sn, PAr.A:\1I0S: .... nito era mais do ~ue um facto 

. ei\~u(l.l, (lOf.óIUC o ga4inete tinha maioria, emDOr'l maioria 
p.ão consideraval. COtllmetteu um grande erro; e não sei se 
llCCI'escentou- f~z um gl'and-e mal ao flaiz. O nobre sena
dor quiz derivar as dilliculd1l.dcs que elle enxerga n1l51a si
tuacão política do passo dado por aquelle gabinete. 

E'u não de!3ejo declinar do gabin1lt~ 00 '2 de março para o 
de 24 de maIO a cen>:ura que o nobre senador nos fez, res
(londo sómente pelo que nos toca; mas, se esta sua obscl'va
ç,10 fosse fundnda, ell~ ~eria tambem applicavel ao gabinete 
tjue seguiu-$e ao gabinete de 2i de maio. 

Já expliciunos as causas que levárão o gabinete de '2 de 
março a dai' aqueIle rasso; não roi a votacão a (lue se re
re.riu o nobre senadol', não foi porque o gabinete ficasse em 
minoria nessa votacão ; sabiamos bem que este facto C1'a 
accirlelltaL que o "g~bincte tinha realmente maioria, l1>_a[\ 
m<tiol'Íu relatl Vil rle poucos votos, 

Por essa occasião, porem, reOectimos ainrla uma vez. e 
convencemO-IIOS de que não podíamos prestar serviço real ao 
paiz lIaquellas connições, com a maioria insignificante que 
tinha o gabinete lia camara temporaria e com as dillicuhlades 
que nos creava a opposíeão. Ent.10 era empcnho da 0llposiçfiO 
~o gahinete de í! de março, n:Io só im pedir o mal, mas até 
imlledil' que se fizesse o nem; entendi,l-se que o gabinete 
era nocivo aos interesses do paíz e que a sua queda era ne
cessaria; todos os meios se empregavão para este fim. 
Quando a o(ljltlSiCll0. empregava este temneramento contm o 
gabinete que coniava com. uma maioria insignificante, expos
ta. a frequentes sorprezas, não era pGssivel que o gabinete 
continuasse sem quebra da [orça moral do governo, sem 
cXflór-se a uma luta incessante que prejudica' a aos in:eresses 
reaes do paiz, 

Esse facto não é novo, já tive occaslão de recordar aos 
nobres senadores que factos analo~os liverão logar em Franca. 
Em 1838 o gabinete do conde fiJolé tinha maIOria, mas. -rie 
pequeno numero de votos e tinha contra si uma coalícán : 
entendeu que devia retirar-se e retirou-se. Foi chamaílo o 
general Soult, que não conseguiu organisar mini3terío. vol
tou o mesmo conde Molé, orgallísoll novo ministerio e dissol· 
veu a camara, eleita no anno anteriür. Porque procederia 
assim? Havia questão de gnbinete sobre que então fossem 
consultados os eleitores francezes? Não. 

O noure senador pela Bahia, que dIrigiu-nos esta censura, 
porventnra levou a mal a dissolução de 12 de maio do anno 
passado? Que questãO de gabinete precedeu a esta dissolu
ç.10 ? Sobre que então .foi consultado o paiz? Se o nobre se
nador entende que a dlssolucão da camara dos deputados em 
maio de 1863 foi regular, • que o paíz ~abia sobre que em 
consultado nessa época, pOl'que não admitta que a díssolucllo 
em maio de 1862 tivesse a mesma significacão, fosse tão 're-
guIar, Ilelo menos, como a de 1863 '? • 

O SR. N!llUCO: -O nobre senador não me comprehendeu, 
Não censurei o ministerio por ter-se retirado; censUI'ei por 
não ter feito uma questão de confiança, antes de retirar- se, 

O SR. PAnAl\'lIos:- Mas já recordei a V. Ex. que em 
Franca o ministerio Molé retu'ou-se sem que houvesse que s~ 
1.10 de gabinete em que fosse vencido, retirou-se porque ti
n~a uma opposiÇãO ardente e muito forte pelo seu numero 
e Illustl'ação", 

O Sn. N.\lJUco: -lIIaioria, 
O SR, PARANIIOS :-•• ,porque a sua maioria, embora igual 

menteillustrada,era insignificante.E qner ver o nobre senador 
o que então acontecau? Vou lêr ao senade o que a este res
peito diz o Sr. Liadiilres em seu resumo historico; (lendo): 

" Não nos explicaremos aqui sobre este grande acto ua 
dissolu~ão de uma camara que acabava de nascer, e sobre a 
idéa de pedir-se á intelligencia do (lail a decisão, em ultima 
instancia. de uma questãO em que tinhàó !lcsvail'lldo as mais 
altas inlelligencias IHlrlanlental'es. 

« ViU-S9, durante as eleiçóos de 1839, os li;;ilimistus cs-

tenderem a mão li commissão municipal de 1830, e a cxtrc
ma eSflucrda sorrir com ternura para os tlissídenl.cs do cen
tro, O paiz legal podeu a cabeca no meio desta fraternillade 
da estandartes de todas as eóras: 'j 

Lia.dieres tambem cen511ra~a, como o nohre ;;enatlor, que 
a dissolucãG não fosse precedida de uma qucstói.o de g<tbíncto: 
mas o ,::a'binete francez dessa cpoca viu -se como o de 2 do 
marcG de 1861 no BrasiL rorcado a abandonar o po~to, senão 
(ossê cOllsulta.do o paiz. Havía ou não uma polilím procla
mada em maio de 186.2? Nós rinhamos conscicllcia rle quo 
essa política era aceita pela maioria do paiz, tinhamos con-
3ciencia de nossas intençiles; cstówa louge de nós o pensa
menLo de exclusivismo, '1\\e no, era a ttribnido i as irléas que 
a époea reclamava, que o teilll'O tillha amarlurecirlo. as idéas 
eiU tlue conservado.res e libera0. estavão já conformes, eriio 
as que o governo ti~ha ~r?meltirlo c havia fOfluu.!ado mn 5eu 
programma: todaVia dlzla-se-nos - serão mUlto boas <1S 
írléns, mas queremos que outros as executem 1- (ilpniaftoR). 
Nestas circurnstallcias entendemos flue a eontilluac;10 desRo 
gabinete, sem 11 !lle~id.a tlue 50licitámos da sabedoria rlll c0-
rôa, era um sacnllclO mlllll. 

O Sn. VISC(}~DE DE [UDORAI,Y : - Apoiado. 
O SR, P!RANllOS: Em França triumpbou nas elei~t)~5 a 

coalicfio de 1833, de que crão principaes chefes Tluers e 
Guizôt; pôde ser que a coalicão de 186\\ no Brasil tdUnl
IJhasse lambem, mas nós úesej;LvamOs. a venlado do sy,tema 
representantivo, que a vontade nacional iosse ouvida el1l tal 
conjunctura. A coalicilo trinmphou em França, eomo pode
ria tdumphal' no BraSil mas cu peco 'aO nobl'e senador quo 
attenda a que, se eS.ia coalicilo notavel trium~bou peJo 
concurso de elementos antagonistas, por essa união de tauos 
os estandartes tle que 1I0S falia Liauleras, o resultado final 
[(li que os dou; prineipaes cbcfes, Thiers e Guizot, separa
rão-se depois pura. nunca mais se unirem. (Apoiar/os). 

E' a historin das eortlições flue d~spel'ta e auwnsa todas 
as fluvidas que apresentamos a rCSIJeito da nossa actuali
dade pulítica; ti <I histori" de todo;; os tempos e de todos 
os p~i1.es que I)!·ovoca. as explicaçÕes que pedimos aos no
bres ministros, <lO nobre senaúor pela Bahia, a todos aquelle. 
que entendem fJue esta actualíuade é um. facto normal e 
que, nas condlCíie:i em que se acha constltUluo o gablllet.e 
paracolll a maioria da Cllmar'a tempG!'ar'ia, o gahinete poM 
rcalisal' o,; grandes serviços flue o paiz espera dos seu s gQ
vernantes, 

Esclarecer o senado, esclarecer a nação sobre este ponto, 
é uma necessidade, Ó um dever a que os nobres ministro .• 
não podem recusal',sa (apJiailos); as lIltel'pellações que neste 
sentido lhe são !hrigiflas não as devem tomar como tendp 
por fim unicamellte consum!ro te!np3 prec.ioso do sCl~ado, Olt 
crear dilliculdades 1\0 mInlsLel'lo, (ApOiados, mutlo bem, 
mltito bem.) 

O Sn. lIlINISTRO DOS Es:rnA~6EtnoS : - Peço a palavl'll. 
O §r. T. Ottoni, - Sr. presidente, nem sempre o corpo. 

pôde seguir os dictames do espirito; nem sempre querer e 
poder; as forcas phisícas nem semvre corres(londem á me
lhor vontade. }<;' por cste Ulotivo, Sr. presidente, que eu não 
tenho tómado parte nos debates do senado j minha saude nã? 
o tem pel'mittido. Ainda o voto de gracas em. resposta a 
filll'l do turono lla55aria sem a menor observa~o minha, 
para obedecer ás proscripçõcs úa medicina, se ae,aso um de.,'er 
lIuperioso me não chamasse á trIbuna, emvlsta especlal-

quasi nominal que me dirigiu O n'lbre 

S ' m que novo nesta casa, eu compartilho 
com os meus nobres eollegas o desejo de ver o senado collo
eado na altura em que a constituição o collocou, gozando 
daquella illtluenc.ia e prepollrlerancia que a lei fundamental 
lhe concedeu . .lUas, Sr. presidente, para qúe 'possamos tçr 
direito de exigir dos mais o que nos pertence, e preciso prI
meiramente tlue aos outros restituamos o que lhe houverlllos 
tomallo. ~ 

Sr. presiflcnte, o nolu'e senad~r por Goyaz allegou nesta 
c.)mo em outras discussões o JlrlvtleglO que tCltl o senadO: 
tanto como li outra camara, e IIlternr na jlohtlca do palz , 
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lil~S é préd,~ lJue selamos franco;. COIlW Ô .cnatlo Intervem IlJUe ti senado jlCrUe assim de :ma prcllondc!'allcí:l .. )1e.tdlJ 
aéluahuellte n;t_~olltlta do II:llz '? (} uubl'e "cnadol', c a maIO- jH)!'IJue recusa ao outro !'Uma do poder legislalívo direllos 
ria úa COlllllllSSlltl do voto (e gnl9as, cVlIlcnlemente l'epl'C- que 0St50 cOllsagl'utlos na cOllsÜluiei!o ;;c"ulHlo millh<l 
scu(l'O uma OjlillÜlo POdcl'osa, IjUe largos anuos tem domi- bumilde opinião. - , b 

m:lllo o paiz ",(Juc, cutnltülltO, recusa o s~u apoio ao. aclual O Su, SILVEIRA nA Mon.! : -- Quem asse~uroú ai} nobr;) 
"abmete, e Ge,wJa:'ta ll1'l!nrcsta~entú ve-Io su.bStltUlllo; scnador que não teriamos fu~lio ? " 
entretanto, <.t l1litHJ!'!a da eOlmnl~sao de resposta a falia do 
tilrollo apl'l'scntu-nos uma propusta em IJlIC, como disse UIll O Sn. T. OTTONI: - Pediriamosa fusão, mas a otllra ea
nobre si)n~ilior pela BallÍa, só lllediallte reservas melllacs , se' mara, I'elo principio que esta estabeleceu, estaria lIO dereito 
pôde nu Irihun,: Ijualiuear co~no uma rO~Jl081a de opposi9àO, de l·ccu.ar; c. cu não queda que a camara do~ dcputa!l:os ti
PQI"luC 11;'0 !'ena lllalS exphl'ltll. a C<)llllll!Ssão de resposta á vesse o dlrclLo de rccusar ao senado a fusao em mil easo> 
falia 110 llll'lIl,O ., 1'01'<luO n<io faHal'Ía ao turono com aquella destes. 
franquoza c le:ddade quc 11 tão nobres cara.cteres convem? SI', presidente, o que se dã a. respeito deste caso se dá li 

O SI'. presidellte, a CCllllllissão não o fez, pOl'que as ccn- respeito de muitos outros. Os nobres senadores pertencem a 
surus maIs claras, mais manifestas, que em outro documento uma velha escola parlamentar, que negava pão e agua á:õ 
analugo app"ret'êriio nu ultima scssão, nào tivcrão a menor udministrações que não merecíiIo seu apoio. 
ínllucncia suhre a vi,ja ministerial. A cOlllmissão,i,á sab~a O SR. SILVEm" DA MOTT.!. :_ Oua! é el1a? 
(IUO, apezar de que o sonado pode e deve fazer Ilohtlca, nao ,- _, , 
télll forca pa:-a derribar o '>abincte, O Su, T. OTT?NI:-E a velbnessola IJarlamcntarde 1836; 

, , "b segundo as tradlcões dessa escola os nob('Cs senadore:! deve-o SIl, SILYEIUA DA Motn: Nem 'lucremos isso. I'Íào nas qucstOes annuas manifestar francamallte suas opí-
O SII. T. Ono1\l: - Nem queremos, diz o nobre senador; niõcs, Eu não creio que o senado, por um deveI' moral, 

mas li uma aSlliracUo que tl'l1ll8[liradas suas opiniões; é uma filho de sua posi~ãO e dos altos interesses que estão confiados 
aspiração que o liobre senadol' devia tel', e que transpira de ã sua gu~rda, pudesse em caso algum recusar seu vota ás 
tudo ljuallto dizem muitos nubres scnadores, leis afillUas do imposto c da Corca : mas Iloderia estabelecer 

Entretanto, Sr. presidente, emquanto 05 nobres senadorcs emendas em que seu antagonisíno com o gabinete c'stivesse 
inculcão ter nest .. casa uma maioria, que aliás ainda não se bem pronunciado, e, mediante a fusãO, intervir, como digo, 
rcvelou, nilu pooem descunhecer que !t gubinete tem tido na para a queda: do gabinete, porque bem se vê que em muitos 
ollll:a cusa do pariamento uma maioria que o sustenta, que o casos, uma maioria consideravel do senado com uma minoria 
apom vlvamclllc. mais forte da camara dos deputado:!, poderia fazer pro-

O Sn, SILYEm,\. DA DlOTTA: Um [lOUCO desfalcada_ pender a lI1'1iuria da assembléa geral em farol' do senado. 
PortallLo, SI'. presidente, eu insisto nas primeiras palavrus 

O SIl. T. Onol\!: - E, portanto, dada a llypotbese dc com <luC comecei o meu discUl'SO : é preciso que cedamos ao
que os nobres senadores rcpl'csenteUl a maioria do senado, outro ramo tio poder legislativo as suas prcrogativas rclati
o que como já disse não, está verificado. dar·sc-ilía um con- vamente á fusão, para que,usando nós do mcsmo direito, qu~ 
llieto entrC as duas camar:.,;, e e"te con/licto eu creio que tem esse outro mUlO. possamos fazer com que o senado in
sómentc se poderia rcgularmente resolTer mediante a fu,;Uo tervcuba, COllII, pôde devidamente intervir, na politlca do 
das camóraB realisada por motivo de qualquer projccto sobre paiz, 
llue bouvesse di:;cordallcia, E' desta maneira, SI', presidente Dia:;, Sr. presidente, não foi propriamente para discutir o 
(IUO o senado podia regul,lrmente iotcrvÍl' com a forca de voto de graças, e esta questão, que fui trazido á tribuna; {!li 
:;U1l6 luzes supprilldo ao numero para modificar a politic"a e o chamado especialmente por occasiào de alludir-se a um pro
govcrno do l'alz; mas, cOllfi~cado como íoi o direito de fusão, jecto de progmmma do partido progressista de que deu no
estalido olle dependcntc, pela iutelligellcia que se tem dado, ticia. ante-bontem o seu honrado autor, o nobre senado I' pela 
da ~olltade da camllJ'a a q nem ella é requel'ida, o con11icto Bahia, e que hontem leu integralmeutc o nobre senador (lor 
subsl:;te, e o resultado é Ulllll. das camaras ficar sem alIueHa Goyaz_ 
interCerencia que a constitui~ão quer que tenha nos negocios Evidentemente ha a rcspeito das asseverações que na casa 
do pau. se trocárão sobre este objecto algum eq uivoco. 

ApplíquetnClS o '1 ue acabo de dizer á questãO que mais ou O SR, SILVEIRA DA JIlOTU: _ Muito bem. 
monos censuras tem provtJcado de alguns nobres senadores 
fallo dos decretos de 30 de dezembl'o de 1863, O SR. T. OnoNI : Eu estava e estou ainda hoje na per-

A camara quatl'lcnnal já se manucstou a respeito dcstes suaMo em que manifestou acbal'-se o nobl'e autor daquclle 
decretos; pelo molOS dcclarou que não accu,mria os millÍs- projecto; entendi que elle não tinha sido .. , 
tros;ptiressll motivu e,dclloisdo ministerio actual ter feito seus O SR, ::lILVEtnA DA lItOTTA: Aceito. 
(nesteponto con.cordo co~ o nobre senadol' por Gopz e outI'"s 
queasslfi se tem enunCiado) csses decrctos. a camal'a dos O SR. T. OTTO:;1 : - ... definitivamente aceito. Não ti 
dC,IJutal!o:! continuou a dar-Ihc seu alloio; portanto, a questão possivel, está claro, que eu recuse a informacão do nobre 
ah está resolvida. Não o está, porém, nesta casa, porque os senador pelo Rio-Grande do Norte, quando diz' que aque1l6 
nobres senadores que iniciárão medidas a este respeito re- pro!:l'Ullllllll fôra approvado em sua casa; mas, como bem diz 
.:uúrào, fizerào retiral' da dbcussão as propostas que havião o nobre senador pela Babia, 1Il10 tendo o programma tido 
fmto. publicidade, nào tendo ~ido levado a imprensa, e tcndo siúo 

Se acaso a proposta do nobre senador, reprovando os de- publicado,; outros programmas de diversas fracções do par
eretos de 30 de dezembro tivesse o apoio. de.ta casa, e, se tido sem referencia a este programma geral, o certo ó que 
rcmettilla ú cnmara dos deputados fosse ali emendada em o prognlmma., uào digo que não tivesse Sido a[lJlrovado, mas 
;cntido inteiramente ojlPosto ás opiniões dos noures senado- que Mo tinha sido devidamente IH·olllulgado ... 
res, e, se o senado tivesse o direito de reclamar a fusllo O SR. VISCONDE DE JEQUlTll>llONIlA : - E sanccionado. 
para () caso de nào ""provar a cmenda da outra camal'a, abi O Sn. T. OnONI: .. ' e (lor conseguinte não era lei úo 
tllluamos !lC:;sa fusão o meio regular para solvem:os a. pal'tido progressista. 
'Juestàu. O SR. VISCOl\DE OE JEQUITIMIO:xn'\':-Falta-Ibe a sanccão. 

O Sn. SILVEIRA DA .MOTTA:- Sim, senhor, O Sn. SILVEIRA DA M01'TA:-V, Ex. não saLia dessa i'eu-
O SR. T. OTTO"'I:-J.\Ias não temos esse meio re"ular, e nião? 

porque? Porque se tem estabeleciúo que o direito ae fusão O SR. T. Ono,": O nobre senador pergunta so eu 
nào li obrigutorio ptlra a camara ilt quem é requi:;itada. não sabia dessa reunião; eu mc explicarei na continuação 

do Illeu discurso, jU5tificundo as ohjcccães que tive a honra 
O S1I. SU.\'ElnA DÁ ftiOTTA:-Não se segue que seja I'CCU- de fazer em urna da~ reuniões, ,I que assisti, e em que o 

""da, projecto se discutiu; objeccOc:; por virtude das quacs mo 
O SI<. T. OTTO,);I: Por isso, Sl'. presidente, dizia eu julguei üibibido de llOder daI: lIlinha aceitação ao projecto. 



idas, !lIlles ,IB e;llral ilc,lta (luc;tão, Y. Ex. mn permittn 
que eu exphquc minha po,iÇfiO na legislatura transilcta r.omo 
deputado á assemblén bera!. 

Depois de larg'os annos de auscnei .. , senão inteiramente 
da politica, ao menos do pal'1amcnto, cu tive de solicitar um 
mandato dos eleitores do 2° distl'iclo da minba provincia ; e, 
apezar de que me explicasse perante meus honrados com
provineianos de uma maneira um tanlo extensa, todavia fo\,
mulei em epilogo minhas aspirações em termos mnitn resu
midos. Imitei ou pratiquei o mesmo que depois vi praticado 
pelo nobre presidente do conselho do gabinete de '2 de março 
de 1861 que, llppat'cccndo perante as ca01u\'1\s, ofleroeeu 
como programma do sua a-dmínistmcão os seus antece· 
dentes: o que fez o nobre senador foi õ «ue eu fiz; fe-Io 
perante ns carnal'as, fi-lo perante os eleitores de minha 
provincia ; olfcrecí o meu passado como jlrogl'arnma da 
minha vida futura no parlamrnto, 

O SR, SU,VEUlA OA lHoTTA : - O Sr. Nahuco não quer 
elementos historicos, 

O SR, T. OTTOIiI :-JlIas. Sr. pr~sitlente. eu reconheci nessa 
manifestação que fiz ,105 dignos eleiêores do '2" dh;tricto da 
provincia de àlinas Gel'aes, que as nSIJ;raçÕcr, do partillo li
berai, que é sempre um e o mesmo, devião na aClualidade 
limilar-se restrictamente aos ponlos mais importantes, o, 
mesmos que como [nes considerou o nobre senador pela pro
víncia da Babin, uutor do projeeto cio p70gr<l'1'!ma do partido 
progressista. Eu compl'ometti-me a cml)l'~gar meus perl'-'enos 
esforços para que as gurantias índividuaes do cit/adiio se 
tornassem uma verdade, para (!UO rer.onquistasscmos a liber
dade pr:,lira de que n03 tinha privado a lé'i {Ie ;} de (lezclll
hl'o de 18"'1 e suas auxiliares. Assim minba posicão em a 
nova legislatura riHl obrigava primeil'o que tudo a-OCCllpnr
me desses grandes interesses, a lhes dar preferencia a tudo 
rruanto se pudesse qualificar como aspiracões vagas e índe
finidas de ldéase liberdades politícas,qU$ afiás sel'ião o resul
tado das liberdades indiviulIaes, que eu entendia que devia
mos procurnr reconquistar. 

Chegado ri trihuna, SI', pl'esidente, é sabido que me achei 
apenas com 23 ou 2i coneligionario$ das mesmas ülóas de 
outl"OI'a. Eramos '24 ou :W deputados que, segundo a ~hrase 
commemorada pelo nobre senador pela provincin de GOraz, 
poderião ser appellidados histol'icos, • 

O SR. SILVEIRA DA lIIOTTA : Representantes do elemcnto 
bistorico. 

O Sn, T, OTTON1:- Emmos na camara os repl'ezen
tantes do elemento historíco do pllrtido Iibct'al. 

Ora esse numero, SI'. presidente, indicava su!Eciente
mente que por nós não poderiamos realiz,n' nossas! déas; e 
cntiio ahi esúl0 os Anllaes para que boje se tem tanto appel
lado, abi estão os An'llaes; elles que digITo quaes forão as 
nossas aspirações, Não tivemos ambi~ilo de poder, não pro
curamos ohter o governo que não IlOS po[lia competit', estando 
assim em minoria; ma5 dissemos que qualquer das fracr.ões 
da camara, que se achasse com for~as para dotar o r.aíz 
com as reformas em que todos ostavaUlOS de accordo, como 
muito hem disse o íiobl'~ senador pela provincia de ~lato
Grosso que hoje [allou, podia contar comnosco, porque es· 
tariamos promptos a. dar npoio a qualquer mímsterio que 
quizesse realizar essas idóas. As minhas palavras na sessão 
de 16 de agosto de 1861, V, Ex, permitta que eu as repro
duza no senado: (lendo) 

" O SR, T. OTTONI :-Sr. presidente, desde os primeiros dins 
desta sessão que cu manifestei solelllllemente a intencão em 
que estava, como ainda estou, de dar apolO a esle ou li: qual. 
quer outro gabinete que queira e possa reformar a lei de ;) 
de dezembro de 1841, na parte em que alia confiscou os direi
tos e as liberdades do cidadão brasileiro. 

" Apenas puhli~ada a Icl de 3 de dezembro, nlguns de 
seus autores mais proemmenteô reconhecêrão (lue tinbão 
errado o alvo, Chefes do partido parlamentar, que em 1887 
como tal havia subido aO poder, acreditArão qne, fabricando 
uma machina que gnranlisse a omnipotencia do ministerio, 
sel'iilo chgfcs perpctuos deste paiz. O 'i! de fevereiro rle t8H 

M.u lhes um Ilotayel descn6~no. l)c;!oca:lU:i ;1,[,; :ti t,,.; (JO '1' 
eões, a leI de 3 dc de7.~ll1hro c as suas auxiliare;; rlcixiu'Ju 
róra do parlamento todos esscs g-randcs yuHos quc aillua não 
esta vão acastcllados no ;;(JIlado. 

ti: lUcstrú rito as occuiJ'encíus (lue se seguirão a {) ~ de fC\TC 
reil'Q de 18B (!ue a lei g~l'illlf.ia a omnipnl.cncia 110 mini<tcrin. 
qnaesctucl' que fossem os Illinislros, C que. por ronsc,;'Jillle: 
deslocado um 011111.101'10, Ulll outro. não HlIporta os 1l0111~S 
de seus membros, ahi ,'inha omnipotente. 

« O primeiro es~adi,'l.a [Jue isto rDconbecCIl foi o faller:i,io 
Sr. llernardo Pereu'a de '\' ascnncc];ü~, 'ln~ proPQz a I'm'o"a-
ção da lei cle 3 ele dezembro lObO em 18!i;. ' 

« Depois da tcntnl.i"a rio Sr. \asccnccllos vei'l a do "". 
Galv~o, e immodiatamcll[e a do Sr. Lír::jJl: d~ Ahi'fll, todo.s 
infl'uctiferas. 

"DepoiB do Sr.Límpo de Ahreu ,-oil! o Sr. Ft'<'nRnd"i\ To\'l'o" 
depois o SI'. Pimenta Bueno e o 81'. Nilbuco; l'Il1C!'1l Ullm "CI'íc 
de ministros declarando todos que a lei de 3 de Ilezembro c .. " 
uma lei de guerra c de occasi,10, e propOlldn a "na reforlllil; 
mn~ ha não sei que embtl'a~'o my~l.el'jo5o que. não c01lsente 
em till reforma, 

" Eu lenho e);piicailú o,[,1s ilimculdnrles pelo faclo ,lê. tlllO a 
lei do 3 de de;;embro dá onlllipo[encia ao millistrritl, annul· 
[ande o SIstema rcp;'esenlatívo, e por i:'50 entelldi ,cml'rc que 
ellll não 50ria reformada, c I(UO mio haveria mínislerio [!UC 
pudesse reforma·la, 

" Irlas,podcrcmos nós continuar n viver com o nome de Ila~;t) 
livre, inculcando que temos sys~ema reprcscnl.ativo, predo 
minando, entretanto, fi lei de 3 de dezembro? l\fto o posso 
comprehcndcl'." 

Já se vê, pois, Sr. pl'csidml!c, quc na tribuna me moslrr; 
fiel ao programma com (Iue me h:\Via apr8"cn[allo ao,:; eleilo· 
res do '20 !llstricto da míuha pl'ovincia. Eu.iá disse, c ne51c 
meu discurso se declara. que en e meus amigo, político,; 
offeredamos todo o nos~o apoio a qualquor mínisterio qlle 
pretendesse rastHuil' as g[ll'antias inlliyidnaes dns cidadão:' 
confiscadas por c"sa e nutras leis O~ occ11s1,10 que [01'110 de· 
cretadaz. 

O nobre senador pel.; ]Jrovincia de íllalo-G('05S0 no~ dis9C 
qne isso era Ullla necessidarle beralrr.ente reconhecida, 'I tiO 
todos estavão di,po,toz li onlrar !lO ::aminho ,Iessns reform"". 

1I1as, SI', presidenle, o pari.irlo Conservador na outra canmra 
se dividiu logo em prin::ipio dn passa(b legí,,!alul'l1, V, Ex, 
sab~ que o Sl'. conselbeiro José Anionio Saraiva e o Sr. COi!· 
se:heÍi'o Antonio Coelho de Sá e Alhu'Iuerque rctirúr~o-sc do 
Ilabinete de '2 de nHlI'ço de 1861, autorisantlo {leio ní~nos a, 
iilacões que tinimos illlll1ediatamcnte ú sua r(,'im,la, c é quo 
o fãziliO porque o minístel'io se havia deixado {Iomínar por 
um exclusivismo que jú era f61'<I de sazão e que, segunilo 1\ 
phrase da ~poca. linha levnntado a bandeira vermelha. E' 
corto, SI' presidente, pa!'a ser justo devo repeti-lo, {(lIO em 
substituícao ao SI', conselheiro Saraiva vi enlrtlr ilara o gabi· 
nete um ilistinclo cídadüo que ha ntuitos 1IIH10S e ailldn lwje, 
pelo que tem declarado nesta tdbuna, jlul'e~e e.st\:}' ,cpmo eu 
profundamente couvenCiflo de (lue as gUl'anh<:s IlllHVHlliac§ do 
cidadão estão confiscadas; que é preciso fazermos com que 
o systema representativo seja uma verdado; contl'ihuindo pal'iL 
eleicões verdadeiras, ê para que cesse o abuso da prisãO 
arbítraria, e os outros filhos dessas leis excepCionaes, 

1\11\5 a c.;tcnobre collega disse ell, na occasi,10. que 0110 ge
nerosamente se sacrificava, entrando para um ministerio 'Iue 
não estava nas suas idéas ; e, se acaso confl'onlanllos as 
opiniões que tem professarlo im tantos anno~ c3te digno se
nador com as que linha manife~tado na tribuna o lllinistl'o 
que se h.a;,ia constituído a almn. da po1ilica do gabinete, o 
nobre mllllstro da Justiça (l<lque!lc gabmete, reconhecer-se· 
ba que antagonismo profundo hayia enire o nobre ex-minis
tro 110 impedo, Sllccessor do Sr. Saraiva, e o seu coUeg<l 
ministro da justica, 

~emai.s, SI', prêsÍllcnte, havia uma cil'cul1lslnneia (Iue não 
podm deixar de mnrcar ti !JIjl(hlecçJo dosltberac5, na escol~a 
do grupo a qlle se deveria de proferencla aSB()Cwr. ,\. ven
licação de poderes, Sr .. 'preSidente, . foi o pharoI qu~ no~ 
orientou, quanto ao espll'lto de .lusttç~ que !hslmgUla 0' 
dous grupos conscrvadorc'-i , em q~e a camara so havm !'~-
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sÉSSÃO E~I 7 ilE IÚ~HO DI<: 1116i. 

prlido. Cünsullcm ·se lambem O.~ Alll:aas e v~r Sé-lia qtlO, 
iu,liea aos pt'osrriptos fizeriín-na, com SllCnfiCIO da oellevo
lencilt do glluin"(e e dos seus amigos, os que desde então 
ficÜl'iío conbccidos como os - conservadores moderados, 

Cl Si:. PAU"NIIOS :- Mas o que ó verdade é que o gabine
te se obsteve completamente das discussões, ° Su. T, Ouo~I,-Não sei alé que ponto cu irilt, iria 
muito longe, se tmtasse de averiguar isso, mas lactos .não 
mc faltarião p~m contestar a proposiçãO do nobre senador. 
O certo é Cíue 'alguns dos que viugárão mediante os esforços 
do partido liberal e dos conservadores moderad?S, repre
sentados na camara, tambem tiverão o beneplaclto do go
verno, Até ahi admitto, 

o Sil. PARANllOS o-V. Ex:, faz a mesma distillcção quanto 
aos que vottlr~\l contra as eleições {la Parahyba'1 

O Sn. T, Ono;'i' ,-O nobl'e senador iuten'ompe o fio do 
meu discurso, e eu lhc agm(leço at\i certo ponto, As ,eleições 
fia Parabj'ba? O nobre senador porventura examlllou os 
,Iocumentos relativos às eleicões da Parabyba? 

Sr. pre~idente, estou pro·fulHJamente convencido de que 
são a., ultimas eleiGões da provincia da l'arabyba, hem com<l 
,lS eleicões ullim~s do Ceará, que especialmente demonstrão 
quallto· terreno tinha ganho o partido liheral em todo o 
i .nperio. As eleicões da l'arahvba, SI'. pl'esíuente, (e ísto 
serve para respondel' às accu5ações de reacção que tão 
repetidas têm sião nesta casa) as eleições da Parahyba são 
o producto dos esforços do partido liberal entregue aos seus 
!ll/icos I'ec~rsos contra a presôão oOleial; as eleições da 
Pamhyba, como as elei<;üe5 do Ceará, [orllo feitas em oppo
sicflo aos dnlegados do governo, que empl'cgánlo todos os 
esforços para que os adeptos da politica decallirla em '24 de 
maio de 1862 trollxessctn duplicatas, que exprimissem antes 
a vontade dos presidentes e da polida, 10 que a vontade 
daquellas duas [ll"Oviooias. 

Na pl'Ovincia da Parahyba lia um facto, sobretudo, que 
revela a.tê que ponto erão e são legitimas aS eleições, que 
como taes forão decretadas e reconhecidas pela camara dos 
51'S, deputados, Entre os documentos justiflcativos que {or,10 
presentes ti C<lmara vem um relatorio do ex-presidente em que 
com o maior desembaraco S. Ex. confessa que propu1.em con
ceder as partido liberal" o '20 dlstricto, e pOl' amor da paz 
dar-lhe mais um 'logar no 1° districto, e quo. os Iiberaes 
recllsáriío a transaccão proposta, Ora, SI', preSidente, para 
~o um partido proscrípto a a anuos, como era o pal,tido 
liberaI da Pamhyba, pudesse recusar aJ IIl'csidonte da pro
vincia uma transaccão que faria eleger mansa e suavement0 
a maioria da deputaêão,íicando sómcute dous logares allsseus 
antagonistas, era pl'eêiso que muita [orca tivesse esse partido, 
e 6 o que se úeu, Em todo o caso eu posso asseverar ao meu 
1I0hl'e collega que, se acaso examinasse, como eu examinei, 
tendo ainda a honra de sental'-me nas cadeiras da camara 
!los 51'S, deputados, os documentos que justificál'ão ~,quella 
eleicão, estou certissimo que havia de votar pelo Il<\l'ecer 
elab·omclo pelo nobre ministro do imperio, concluindo pela 
legalidade dos diplomas llpprovailos, que Ic~ae5 são e legaes 
!ol',10 declarados púla camara dos SI'S, deputados. ° Sr.. PARAõnos :-DIas neste caso estou de aeconlo com 
t) Sr. conselheiro Saraiva. 

respeito dn,_ reforma,; llara garantia tia I:lJcrtlatlc pn~tica cril 
gerill: :nta~ p,lra iltle se fez CHa liga 'I Para satlsfa7.Cl' a 
uma aSlmaçao que era geral, tanto da parte fios liberae,', 
como dos conservadores. Tllo sincera em esta minha unici1. 
fispiracão que o nobre presidente do conselllo então muito 
digno deputado pela provinda do Pa!'anü, come~ando a fazer 
opposição ao emperrmnelllo [lolitico do minb1erio de '!l de 
março de 18G I, e mostrando escrupulos, que eu lou\'ei e 
louvo ainda em vista das pre'icncues que existirro a rc~peito 
do indivilhio que ora f"lIa, disse .na. tribuna, para se rcs1juar· 
dar das setas que do lado do mmlstel'lO o estavão assaltan,lo : 
" Eu nüo 'jlla:'O dizer que hei dc ir onde está o Sr,Ottoní ... ,,~ 
eu repliquei, como se pó:lc ver dos Alllli!eS: ,,~h\s cu irei 
para. onde está V. Ex, »; e honro-me muito de ter llara I,i 
camínhado; fui, e os 1meus amigos, pedir ao nobl'e presitlento 
do conselho, pedir aos seus collegas moderados (Iue dispu· 
Zllssem (lo apoio dos Iiberaes, uma vez que fizessem pa,:;.r 
as refol'maedas leis cx.cepcionacs que ba tanto tempo oppri
mem o BraSIl. 

Sr, pre~idente, segundo a composi~ão da camara., desta
cado da maiona conserva,lora, que apoiava o gabinete, uni 
grupo ~o int~lligentc e valioso pelos seus talentos, aptithlo e 
honestIdade, Ja se vê que a força que fieaya ao quo então se 
chamou a balldeira 'lJerlltelha, n<1o podia contiuuar a governar 
o paiz; ti o de que ficárão cOIl\'enchlos pllrfcitamente os no
bre~ .ex-ministros e seus correligíonarios e advcl'sarios, Assim, 
leglltma~ente nllpellârão para a. corôa jledindQ a. dissoluc<1o, 
mas a dlssolllciIo não era logico qU.:l a tivessem os nobres· ex· 
ministl:os; nãõ .podiã~ ser IIHparciaes espectauIH'cs, como 
cumpnll., do pleito eleitoral que 'provocavdo. Por conscquen
ci~ . succedeu o que naturalmente devia suceedcr; os nohrcs 
mUllstros não puderã? olJler a dissolueão da ctlmara do<; 
Srs. deputados. • 

!\las, o nobre senador (lor Goyaz cli3se-nos que o nobre 
s,:oador pela pr~vincía dt't llahi·a, hoje presidente do ~onselho 
nua deVia acmtar a missão de formar um novo gahineto 
quando nem tinha maioria, nem a ccrte;:a de Jloder obter ,t 
dissolução da camara; e que de facto não tinha maioria, 
porque uma votaçào tres dias depois aS5illl o revelou, 

O SR. SILVEIRA D_' MOTTA: - E jâ devia saber antes, 
O Su, T. OTTON!: Eu creio que dovia saber antes () 

contrarIO, Entre o grupo, que havia ficado fiel ao minist~rio 
bom se sabe que havia grande numel'o de empregados de 
confiança, um grande numero de deputados que IUUitO hones
tamente nutrem a convh:ção eonstMtc de qllc o govei'lJ(l 
marclla sen:pre ben\ c que por isso lhe dão o seu avoio; por 
consequencla, mUlto loglcamente eorc!uio o nobre pl'esirlente 
do conselho, que dever,hl ter, além do grupo qüe bavIa derro
cado o gablllete anterIOr, essa p:.rte lluctuHnte de todas as 
camara5, que talvez injustamente se denomina 1)811/,'8 em 
algumas, e que acompanba todos os governos, 

A razão ]lor que esta presllm~ç,10 do uohre presidente dI) 
conseluo nae se venficou, esta na consciellcia de todos' 
~abe-se, ~r, p~eside!1te, que houve ~m contrato escripto cu.i'~ 
Integra nao rOI publicada e que sena mUito conveniente que 
o nobre senaúor pela província de Goya;: que aqui nos trouxe 
o (lrojccto de pl'0.l~Tanlllli\ do partido progres~!sta excaV<lsse 
lamuem e prodUZisse no parlament~. 

O Sn, S!LVElR,\. DA MOTTA - Qual é! 
O Su, 'f, Ono;,(: Um contrato. Oll COIllO melhor se o SR, T, OnoNl :-Não examinou. 

O Sn. SILVElilA D.' ftloTTA:- Então Ilesta 
Homero •. " 

O SlI, D. !\lA~OEL :-Discrepou, 

parte dormitou deva ~~l direito cbamar, celebrado, não sei pcrant~ IluO 
tabelllao, mas ~ue o fOI nas aguas furtadas di' C,1mara rios 
deputad~s, no dm em que fez-se a questITo de gabinete o pelo 

í qual obngou-se pela slla asslgnntul'a a 'i0t~r contra o mini,
tel'Ío na questão de gabinete um gr~nde numero de rlcllU-o SR, T, OnoNI : - Voltando, porém, ao fio do meu dis

curso, reconhecidas as boas intencoe" dos conservadores mo
derados em relação aos liberaes,· a liga estava feita, como 
estr.ria feita ~o~ a fracção que já tinha o poder, se ella ~e 
mostrassc maiS Justa na venficaçiio dos poderes e menos 
el(clusivista, Estava feita, pois, a liga e as condicões da nova 
organisaçiio, as condições da situação que decorria natural-
mente deste facto estavão formuladas, . 

O nobro senador pela provincia de Mato ·Grosso (não me 
cansarei em repeti-lo) acaba de nos dizer que a aspiraç:l0 a 

tados.. . 
O SR, StI.VElnA DA A!OTTA : Eu nlio sabi:l. 
O SR, D, l\lA",oEL: -Eu tambem não sabia, 
O Silo SILVEm.\. DA. DIOTTA ,- NC!:I o Sr. D, Manuel saIJin. 
O SR, T, Onol'il:-Pois o nobl'e seoaJor pl'oc::re informal'· 

se que fará uu~a excavação preciosa, 
Por coosegulllte, a não ser \) contrato celebrado Das ú!!lla& 

furtadas'rla camara do~ deputados, Q lllini6terio lel"Ía mai~l';a, 
9 
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mas não ttJ'ie e múito logicamente l'eLi'ou-se do poder. \ as intenções que lhe empresliirão os Bolu'os ~et,a.ilores e a 8üà 
Ncro so Mlguiu como tambcni parecia logico o d,issoluç:1o da imprensa, ~ que talvez s? alinal tivessem algum pequ.en~ fUIl-
t.1mara.... !lamento . .Eu posso rclenr-me: por exemplo, ás provmcIas de 

S 'I E t' é 5110 Minas e RIO de lalleiro. DepOIS de encerradas as camaras, a 
'O SR. lLVEIRl DA II o'rTA. - '~a e que fi que •. província dó Rio de Janeiro lir.ou ainda muito~ meias entre. 
O Sn. T, OTTO;;J:- .... mas que ella mais tarde ou mais !tue ao domínio conservador puritmlO do Sr. Bello, e foísó-

cedo teria lagar estava demonstrado pelos antecerlentes. mente em 1868 {(ue o mlllisterio, depois das repetirias aggres-
Das duas grandes fracçôes que l!aYJa na camal'a e q.ue sõcs dos cOfri,ligíonaríos do SI'. Bello, depois de acintes dó 

lIuasi se equilíbrav,io, nenhuma podIa sustentar-se; no ln- prollrío Sr. Rello, o demitLíu. 
iervalJo de 4 dias ambas õc acharIT!l em maIOria e em nJl Na província (10 ~lill~S, é certo que foi demíttido o' SI'. 
Iloria; -tomo com fjualquer deUas se havia <leens.aiar uma. outra conselheiro José Bento da Cunha Figueiredo, porém não Só 
combinaMo? Porventura na fraccão (jue apOiava o ffir01ste- durante os traJmlhos das camaras mas ainda de'pois de ericcl;
rio de '2 ·de marco de 1SG I haveria cavalheiros m~is dig-nos rndas a provincia esteve exclusivamente entregue ao partido 
do que aquelles· que estavito á frente do governo '? Estou dominante do ministerio deí! março de 1861.Queixas as mai:;; 
cerlo que não. e o mesmo ,ligo n respeito do ministerio de amargas havirto cOlIll'a o Sr. J. C. T. da Motta, cidudiio aliás 
2{ de ~laio. Se os cavalheir'os que procuravão governar o muito feslJeilavel, nmito digno, mas aITcrrado por extremo ás 
raiz durante 4. dias não erão aptos, nenhum dos outros como' suas opiniões e que queria por todos os modos dar ganllo 
laos se cOllsiderarião, de causa a seus alliados polilicos. A exageração da 

O SR. SILVlllR.l. DA MOTH: - Não é esta a 'Iuestão. vice-preóitlencia do Sr. T. da Motta foi a lal ponto qce 
reintegrou IlS llu!oridades polidaes da villa de ItajuIJá, 

O So. T. OnoNI: - Pe.la parte dos liberaes, não tendo demiLtidas pelo Sr, Pires da Motta dons anoos antes por 
elles desde o principio senã'o a minoria de 25 VO~08, declará- terem sido convencidas de haverem individualmente tomado 
ri10 ao nobre presidente do conscl!lo, qua~do fOl chamado a parte no eS(Jancamento da mesa eleitul'al da freguezia em 
organísar esse gabinet~, que fOI _ orga!ll~arl~ parlnmentar- 18(j.(, e cuja reilltegracilo deu logal' a uma inqualificavcl 
mente, declarárão, dIgO, que nao dei'eJay"o tOIl~~r parte scena de escan~alo. Fôi diante desse desacato que o mi. 
al"uma nessa orf>anísacil.o, mas que lbes otfercCl<lO o seu nisttll'Ío accordou, reconbecenno que aquelles a que elle 
<lp"oio, e .iulf(amos "mesmô que, de preferencia, devia ~OlllpO~- queria I,rote[:er na provincia de Minus não a-ceitavlló 
se o gabinete com os conservadores ~oderadoi'. 1'01 depOIS condicões, e ousavão dirigir-se nno pel.!s ínstrucções úo 
da insistcncia d,l parte do núbre,'P!e5lde~te no conselbo q~~ goverílO, mas pelo seu livre arbítrio e eonforme os caprichos 
cllliio todos se puteril.o á dlsnOSlçao de S .. Ex. Portanto, Ja do seu parlido. 
~e vê que nem um nem outro grupo podia formar um ga- SI', presiúente, as intenções do nobre marquez de OIinda 
bíneto que estivesse em ~lclhores con~hções (lara governar. podcrii1o nessa quadra excitar queixas bem fundadas antes do 
O que se seguiu? ParecIa r1o~er s.egurl" se que com 1ll1Uella partido liLeral do que do partido conservador. Depois do en. 
ca.mara ~ra impossivel .um Illl!lIS~erlO regular. lias surgIU o cerramento das camams de 18G2, sem que eu tivesse a con
IlulIIsterw de 30 de maIo de 1862.... fidencia do Sr. marquet de Olinda, sem que a livesse lido 

O SR. Sn;vr-IRA !lA JlIOTTA : -- Que tevo maioria. Seria isto do 1l0Si;Q nobre collega, 30 secretario lo SI', senador Manoel 
aOl Lem arreito dns aguas furtadas? Teixeira) , posso asseverar It casa Bem receio de ser con

testado, (Iue o homem da especial conliança do nobre 
O Sft. T. OnoNl: Se então foi alguem :15 aguas fur- 'mar~uez de Olinda para adminislrar a província de Minas 

tatlas, ignoro i O! liheraes nfio. Qualquer, porélll, que fo~se como víc.e-Ilre.idenle era esse nobre collega. Ora, apetar 
o vicio de origem que. se .notou no IllImstel'lo de 30 de maIO, de que sou o pl'Ímeiro a reconbecer, e o nobre senador 
'nO momento elc seu prllneu'o appareClnlonto. n~s camara., e ~abe (Iue o digo com sinteridadc, sua moderaçiio, sua 
(lue se notou unicamente por parte de um ~rstlllcto meln~ro dignidade e sentimentos de houra de {(ue é dolado, no 
i o partido liberal, o cert~ é que IIS malllfe>taçõe~ (!o. S!. entanto o nobre senador será o primeiro lambem a concordai' 
rnarquez de Olinda, pl'csldente do c~ns\llho, tran'(ullhsarao comigo em que o nohre marquez de Olinda, desejando quo 
toda a Cllmal'a, e por consenso unamme clle e todos os seus fosse elle o seu delegaúo de confiança na provincia de Minas, 
'Collegas forão aceitos. pelo menos não queria fazer lá reaccão em favor do partido 
Estava.~anaua qualquer nullidade rle origem. O liberal. • 

Sr. marquei de rninda não, se tinha enganado quando. se jul- Por este facto, pela conservacão da presidencia do Sr. 
gou com forças para orgamsar um nete que obllvesse.o BeIJo, pela conservacào das presídencias do Ceará, Parahyha 
nvoio das cam. " dadQ., ,e então ° ml- tl de tantas outras, • está manifesto que o Sr. marquez de 
lllstOriO evident~mente conqUIstou foros de 1lI11llsteflo parla- Olinda tiuha rnteucão de, 110 caso de ser necessaria a disso
mentar. . •. luclio, presidir a eleicão com lIuimo inteiramente imparcial, 

Se dis~e que o Sr. marquez de Ohnda mIO ·fOl hastante. ox- prócurando apenas moderar o ardol' das autoridades conser
!llicilo nas suas declarações perante ° parlampnto, e queixas varloras que domiuav,10 todo o paiz. 
amargas do latlo dos conservadores exaltados ou purrtanos, E' por isso que eu digo que não ° comprebendérl'io. A es
ou C()!IlO m.elbor se (leva cbamar, qu.elxas, dlg,91 da parte sas intencões de longanimidade os conservadores cOI'respon
desles senhores têm apparec)(t~ na tl'lbl!na e na rmprensa; olêrão mar, aggredindo violentamente o ministerio, e até cli· 
mas, SI', presidente, houve manifesto eqUIvoco, n1l0 compre- zendo que forão por elle enganados. 
hendôrào.... Cefl'avão fileiras contra quem lhe estendia generosamente a 

O Sn. Sll,'I'ElRA DÁ MOTa: - Falta de intellígencia. mito, e tendo-se manifestado da maneira que todos conhece-
mos, eomo podi11o estranhar que a dissolUÇão fosse a con

O Sn. T. Ono,,!: - Perdão; em 10 logar, o Sr. marquet sequencia inevitavel desta nova ordem de cousas? Porren
de Olillda foi muito explicito oJTereeendo tambem ps seus tura pode ser negada a opposição violenta, descomunal, que 
preccllentes.,.. em to.da parte do imperio a imprensa conservadora, a~oiada 

O SR. SILVEIRA D.I. !\IOTTÁ: Ah 1 pelos maIs distinctos arautos desse partido fazia ao mimsterio 
de 30 d~ mnio ? Ninguem negará. Nem o nobre senador pela 

O SR, T. 01TO~I: - ~Ias eu já disse nesta casa que o pre· provincia de Goyaz, se acaso eu produzisse alguns documentos 
'Cedente mais recente, o precedente da vespera, que nevi.a estar a este respeito, poderia denomina-los frioleira, como denomi
mais diante dos olbos ue toda li eamara, estava no (hseurso nau, escap-ando-lhe esta expressão talvez pelo eJTeito do can-
do Sr. lllarquez de Olimla tres dias ~ntcs ne,ta tr'ibuna, de- d 'á' . I 
darando que o senado devia apoiar no ministerio rle '2'{ d~ saço e q~e ;stava J pOS~U1do, uma carta Cll'~U ar em {(ue ~ 
maio, e dando-lhe seu apoi O sem reSlrIi:ção, e declarando mes. nosso c?ll g, a,uscn.te? SI. E. d~ .Q. C. 111. da Camara reClllll 
mo como uma das razões qne achava.. cOInenicnte apoiar-s~ mondava a seus amIgo., qne cellasscm fileIras. 
o !(abincte vara cvitiIJ os males rI.e uma rli~~(!luÇiiO. O SR. SILVEIRA DÁ MORTA :-Fflole~ra nao é 11 c!,rta,_IÍ aMe-

Mas o nllui,tel'Ío lIe 30 do mnlO naú 5ublll ao pOde~7 g ar-se (lue a carta fOl cau.a d~ ter explrndo a cone.!luçao, 
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t) SR. '1'. Dltolll : - Mil. essa cilrl.a 0110 foí a unica ; o no
te lll'ésidcnte do cOllselllG do mlnistCl'io de 2 tle março c 

outroli muitos distinctos corrcligionarios ;lo nobre sonador, e 
quem sabe 58 l) mesmo nolne senador ... 

o. SR. SiLVElBÂ DÃ DloTTA; - Eu? 
O SR. T .OIl'TONI:- Não me recordo; mas, muitos outros, 

dll~de a aleieM de 1860, como por ex.~mplo, o nobre senador 
pela Bahia. "que foi lMmbro do millisteriQ de 1'2 de dezem
bro de 1859, escrevêl'ão no mesmo sentitlo, mandando cerrar 
fileiras. E na occ;lsião enio sabidas as ordens do directorio 
QU COllsi8to1'io, ou como melllol' queirITO chamar, do partido 
conservador. 

O SR. SILVEIRA DA DIonA :-Isso é da meia noito. 
O SR. T. OTTONI;- Não sei se os llobres senadores se 

reunírà.Q á meia noite. Depois de se terem os nobres sena
dores manifestado assim, estavão as posições definidas .. 6ra 
impossível o ministllrio continuar, e por isso não podia dClxar 
de jlropol' á corOa. a dissolucão da oamal'a. 

Nessa occasião foi (lue procurárão os conservadores mo
derados e os liberae. combinar-se, sobl'c os meios de fazer 
vir ao parlamento o mltiOI' numero de indi viduos que espo
sassem suas idéas, e eis abi o motivo das reuniões politicas 
que se derão; e, peço perdão ao nobre senador pela provin
cia da Babia, pilfll rectlficar uma sua expresslto, ponderan
do·lhe que, em vez de um directorio, nomeou-se simJlle~
mente uma commissão eleitoral, não para ~irigÍl' as el.e!
r.ões em todo o imperio, mas sómellLe para Vlr em auxIlIO 
daquelles nossos correligionarios, que o solicitassen} de quü!
quer llrovincia; e, a commissão central que funcclOnou Ulll
camente para este fim, aústricta ao mandato que tinha re· 
cebido, não inter eiu lIem de longe. nem com uma carta de 
rtcommendac<l.o, nas e1eicoc. de muitas das principaes 
provincias dó impel'io, conio Bahia, l'ernambuco e ou!ms. 

Porfanto, não viuba a proposUo a. observação. do n01'<ll l 
respeitavel colle;ra sellndol' pela Bahia quando disse que o 
directorio de um partido deve selO o millisterio. Em primeu'o 
logar, o miuisterio que existia tinha declarado alto e bom 
som tIue não era miniôterio do IJartidos; 10<>0 não podia scr 
o dírectorio do partido; de mais, não houve ilirectol'io, houve 
apenas uma commissão eleitoral para que o nobre senador 
foi escolhido, mas·a (IUC, pelos moti,os qUI) cxpoz, deu nos o 
grande j;.~ar de uão se associar. . . 

Foi por es;:. occa.ião, Sr. presidente, (e aqm S!go as 
ox.plicações que mais espeCÍlllmcule me trouxel'ão a tnDuna) 
Cai por essa occasião qua se tratou tie [ortnl!lar um yl'ogram
ma para o partido col1igado; uma comlUlssJo f'lI encarre
gada !le redigir as bases desse programma ; o nobl'e senador 
pela pro'/incia de Goyaz leu bonlam á casa o helio tratado 
de direito publico constitucloual ou {leIo menos as ba.>es de 
um bello tratado do direito publico constituciollal que I!OS 
forão a{trcscntadas como programma. D.esde a ]ll'llllClnl 
sessão, porém, que eu pela mlll!:ta parte tive de fazer, com 
o m,aiol' ~cu~hamento, ponderações acerca doôse IIrogl·umma. 

Em pnmelro logar, me perecia que pelo mandato que lm
víamos recebido na legislatura antece,lcntc, e pelas. mam
ÍCótacões que haviamos Ceito nas camams estava decldulo o 
que tinhamos de fazer na futura legislatura. Não havia mys
terios, não havia resarras, tudo tlllba sido dito .na tribuna. 
OI! conservadores moderado~ e os hberaes ha vlão tllmado 
a situacão aos conservadores pUI'itanos; os conservadores 
moderados e os liberaes vinhão roolizar aqueUas reformas 
que aquelles não tiuhão sabido realizar, e llue sabido estava 
quaes erilo. . . 

Sr. presidente, este motivo era quanto a num sumcl.ent~ 
para não querer entrar em novas combtnasóes. D~m'lIs, a 
leitura das primeiras linhas do progrumma, possUI-me de 
serias escrupulos d~ conseiencia, parece~do-me que não. dQ
via subscrever artIgos perpetuos que tnfeuuassem ml~ha 
opinião em diversos pontos, uus que não estarão convelllen
temente estudados por mim .... 

O Sn. SIL rElRA DA MOTTA: - Foi muito prudente. 
O Sn. T. OrTO/H: - .... outros inteiramente contrarios 

ao ql!e ell. penso., outros quo não tinbao aClllalidade, Em 

tacs eil'cnmstancilts, apozar de ilcanlJar-me em objectar '!' 
um tl'ilb'll~f) upre"cntado pOI' tão iliglinctus pessoas, dedure ... 
que nua podül aceita-lo. 

A primeira objccçã9 que tive foi quanto ao prcambuloc 
Diz li prcambulo, {Iue foiIido, não se l'\lsponsa-bilisar o IJarti.do 
progressista pelas creaças dos ex.tiuctos partídos. 

Aceitar este preambulo era eonf~ssar que, os partidos 
que eu entenúo qu.e sempre devem eXistIr 110 governo repre, 
;,cntatívo, que o partido da ordem c o da liberdade que no, 
meu entender nunca deixárào, nem hão deixar de eXi!Lit·· 
eotre nós estavão extinclos. Ora eu nào podia confessar um 
facto que' nào estava nas minhaS convi~cõcs. Para mim (li 

partídos existião; 11mB sobre as nec!l~sIJ~tles do momento 
o accordo era geral. Alembro do partido lIberai, cu pensav<L 
uniformemente com l'Tande ~ mUlto consldemvel numero dt)' 
conservadores a respeito d~s diversas soluções praticas que 
erão reclamadas na occaslão. Na camaru dos deputado.i (} 
Sr. conselbe!ro Saraiva, explicando eloquentementc o que 
era liga, disse que era o accol'do de indivlduos que, repre. 
sentando di versas parcialidades, SEI combina vão para resoI 
'verem de um modo dado uma situacilo ; que, uma vez reah: 
zado o accordo, estava feita a liga: A liga para mim ou, o 
partido progre.sista estava assim defimdo nessas poucas p,a
lavms cheias de bom senso, COUtO é tudo que salle dos labiaS. 
do Sr. conselheiro S~lraiva. 

O SR. SILVEIRA 1>A ~IOTT.l: - POl·tanto V. Ex. ni'io devi ... 
aceitar o programma. 

O Sn. T. OTTON1: - Acabo de Q confessar o vou mais 
longe nas minbas explicacões. 

Desce que havia accorilo por exemplo sobre a reforma. da 
"'uarda nacional do recrU!;lfoento e da lei de 3 de dezembl ti 
~hi Qstava. a nOl:mR e a lei para um novo partido ministel'Í"L 
aue apoiasse um novo gabinete encarregado de realizar essas 
reformas. Parece-me que o partido n}in~st.e!'Íal que IljJoia 
l'almerston e Russell não se compõe de mdmduos que Ulufor
memente pensem sobro todas as diversas!] uesttles qu~ se 
aaitão na societlade inglez.a ; cuido mesmo que sobre mUItas 
q~estões da maior importancia ba completo auta!l0lll~mo entre 
o~ membros da maioria que sustenta o ministel'lo Palmerston
Russell, e mesmo entre os ministros; não obstante, como. nu.(\. 
se trata de resolver actuahnentc as questões em que !:ta dlSSl
dencia muito re<'ularmente ll'abalhão lodos em commum para 
a solução de qu~stões sobre as quaes ~slão uni[onnelllen~o fl0 
accordo. Na primeiraJJbase da sua ex!stencia,<tquc!le Ullll!S.
te rio foi, como o seUl o se recorúa, vIvamente apollldo !JCltl 
fl'aceão radical brillluntemellle representada no parlamento 
íu"'lêz. Parece-me que hoje essa fracçilo se separou, mas o 
ll1~lÍsterio foi apoiado por ella. Tenbo, pois, razão para dIzer 
que não é lll·cci.o (jUO estejamos tio accordo sobre todos os 
llontos da politica para podermos tel' parte no governo. 

O SR. SILV~lRA D.' MOTTA:- Tem sido importante esta 
discussão. 

O 8u. T. OT1'ONl : - E' por lealdade que faço estas . 
claraç~es, não é pelo dc:;ejo de conquis·tar applausos do no
bre senador ... 

O Sn. SILvEm~ n.l ~loTTA :- Estou fallalldo para o paiz, 
não é para V. Ex. . __ , ,_.~_ _ _ _. ,_._ 

O SR. T. Ouo/u ;-,.. que receio que não sej~o tão Sln, 
ceros como iJ, boa vontade que S. Ex. tem por Hltm deverIa 
fazer-me acreditar. 

O Sn. f), lIlANOEL : - EHc colhe estas (\cdn.rações em fa-. 
vor do seu par lido e contra nós. 

O S1\. T. OTTONI; - Diz (IUO [alia pum o paíz aO qual 
tambem me dirijo. 

O SR. SII.VEIRÁ DA DIOTTA: - Estou gostando das decla
racões do Sr. Ottoni. 

(, Sn. D. MANOEL; - Eu lambem gosto da franqueza e 
lealdade com elle as faz. 

O SR. T. OnoNl: - Sr. presidente, os meus escmpulo& 
revela.dos nas objecções 9ue fiz ao preamhulo do progralluna 
estão de alguma manelfa confirmados por U!)l aparte ~UJ 
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hont<m!. foi dali!) no nobrc senador pela provincia de Goyaz 
l,cln nobre ,ollado!' pela provjncia de Pernambuco, que aliás 
IJEtou bem certo que 11,10 !jllha a menor intenção de offender 
llm individuQ que, ouso dizer, merece a. boas graças e talvez 
II amizade do nobre HlIlador desde os tampos da mais <letiva 
luta politjca, quando oramos coJlegas em 1838 na camar<l 
110f; de~utados. . 

O SG. "ISCO~DE DA BOA-YISTA: - Apoiado. 
O Su. T. OTTO!'I; - .Mas o nobre senador, som intenciio de 

nll'ellder-me, dis&e, ao onvir a leitura de um dos items dO pro
:.;ramma: • Como em 18t!.·» Pareceu-me ver nesta plll'ase a 
cOlldemnação do ~2 em rela ção ao partido liberal. Sr. pre
ôidente, mio desejo discutir o 4.2 Ilem o t9, que tumbcm foi 
tl'a~ido li C<Wlara i mas, se acaso fossem discutidos o i2 
e 04.9 .... 

O SR. &L"lllRA DA MonA: - 48. 
O SR. T. OTTO:-;!: 4.9 é máis fI" sante. Se fossem discu-

tilios, talvez se reconhecesse ainda uma vez que os mais cri
minosos não for1l0 ai) ueHes I/ue forão arrojados ao deploravel 
ex.tremo de pegar em armas, mas antes aquelles que levárão 
duas províncias importantes a esse !leto de desespero. 

O Sn. FllRI\EIflA PE:-;lU: - Pela parte que me toca, desejo 
entrar em explicações. 

O Sn. T. OUO!'I : - Não desejo discutir o passado: a his
tOl'Ía abi está e nos julgará. 

O Su. FllnnElnA PEl'Ilu:-Estarei sempre prompto a entrar 
em novas explicações a este respeito. 

O .s~. PlIESlOll!'TE : - Attelleiio. O rwbre senador uão se 
referiu a ninguem. -

O SI\ .. T. OTTO!'I:-Encolltro nestes apartes a confirmação 
dos receIOS elU que se funuárão os meus escrupulos quanto ao 
preambulo do programma. Não relluncio ao meu p'assado e 
'lucro ficai' com a responsabilidade do partido lIberal em 
todas as épocas. l\!as, vamos adiante com as minhas explí
cncÕ~&. 

lJm dos arti(:os do programma, contra o qual me abalancei 
li rcclamar, fOI aquelIe que dcchtra incompatível com o par
tido pr0l>l'essista a del.;elltralísação política, que o program
ma cOUSIIlcrou corno 11 'lia grande calamidade. Eu me admirei, 
SI'. presidente, que, lendo esta fJarle do programma, ollobJe 
senador pela pl'O~íllcia (Ie Goyaz', (lue tem sido um dos prín
çi paes pro)Jllguadores das iuéus liberaes na presente sessão ... 

O SR. SI,LVEIRA DA MOTTA: - E em. outras. 
O Sn. T. O.TTO!<I: ... passasse adiante, sem intcrroru-

per os continuad!)s applausos que deu. ao progl'amlua, porque 
me plu:eco que algumas observações lJ,ue o nobre sellador 
tem feito em oull'llS dlsçussõçs cont~al'liío os. applausos que 
dera a es\a parte do program~a. 

O Sn. D. J\hNOllL: Nilo h.a maior ontbusiasta (IQ pl'O-
gramma. 

O SR. 1:. Ono!>l.: - Sr. presidente, eu, a respeito ria d\!S
c6utralisacão política, peco licenca para dizer algumas pala
vras., Jil dl&se que no 1I1.eu entender um. grupo q\\alquer para 
formar ou apoiar um ministerio não tinha necessidade de 
f~zel' uma ·liga pCl'Ilelua de principios sollre pontos que nilo 
listão controwrtidos na occasião. . 

O Sn. SIL VEllIA Il.\ 5l01"U: - Nisso oda l\ gente acredita. 
OS!:. T. OTTO.~1 ;-Eu entrava. e entro na liga e no par

tido progressista, filas COlll.O liberal de todos os teUlVoS, 
como liberal dos tempos antigos, ou do elemento Ilbtol'lco, 
como (Iui~cr \) Ilobm senador ílor GoJ'az: Assím procedendo, 
elgo os prudentes .conselhos do. Sr .. ]"aboulaye, que ~ nobre 
,cllador IlCla prOV\llCIa da Bahm CitoU. Logo lias prImeiras 
palavras . ~e LitlJoula) e, no lJl'olctio de seu livro, óe ulgum 
modo rCJClta este es~ríl;wr U~ prog-nill,mns tle01.ilSiadalllcntc 
compl,exos. São as suas prillleiras palavras: (lendo) 

« Escrevendo as PAlglnils scgullltes, eu não tive a preten
rHO t!e olrel'e,cer ao lJUbltco UUl jJl'tlgl'amma olficial do par
ido iJocl'al. liste parlldo lJue l'e vai formamlo pouco e 
~O~,'(\) Ul,I:< 'Iue cugro;;:a !O(ll'~ o~di,nl') lJilO é UUla pequena 

seita estreilHmcnte ligada á letra tle um symbolo. E' um, 
j~rejll universal onóe Im lugar para todos tjue acreúitâo n~ 
líberdade e querem gozar dolla. )} 

Portanto jil se vê que o partido liberal de (/ucfalla Lílboulaye, 
c-itndo pelo nobre senador; não ê aconsc hado por aquellc 
escriptor a que formule tilU s}mbolo que regule a sua fé em 
todos 05 pontos; ao contrario, elle quer yue cildll liberal fi
que ;iyre em suus opiniões, que nesse partido haja Iogar para 
todos, quantos ncredit<lo na. liberdade e que querem gozar 
deUa, 

E' neste espit'ito que cu fiz objecção, porcxcmplo. a res
peito da desCClliralisaçlio PQ!tlica condemnada no § 2° ou 3'· 
do progJ·a.mma. Tenho sobl'c o assumpto antecedentes muito 
conhecidos; desde 1831 [oi em nome da desccntralisação po
lilica que cu appellei \Jara os liberaes motlerados que estav[a 
no poder, jJcdilldo-lbe~ lJue clesselll ás proviJjciuo mais ga
rantia) cerceando urna parte das IlUmerosas atlribuicões do 
governo central para dotat· com ellas as localidades, Este 
meu ilesideratum tendo sido plenamente s;;tisleito pela pro
llllllgaeão do acto atldicional, V. lIx., SI'. presidente, pôde 
daI' testemunho de li ue, temlo ell 11 bonra de sentar-me com 
V. Ex. na camara dos deputados de 1838 a 1Ml, advoguei 
constantemente a "el'dade do aeto addicional, combatendo 
como pennillil'1io minl1as forças a intel1Jl'eta!;ão que lhe foi 
dada, Ilomeumododepellsar, pouco regularmente, c que cer
ceava as attribuicões das provincias. Tem sido constantemente 
unta das minhas ãspirações fazer clínJinal' dessa inLerpl'etaefto 
ao menos algumas daquellas úisposicões que mais direêta
mente pl'ejudrcárilo a accão dos govcrilOs provinciaes. Ainda 
agora, SI'. presidente, ainda mesmo este anuo, dirigindo-me 
aos meus nobres com(Jl'ovinciullos em documentos (lue correm 
impressos. eu assi~nalei, como uma tcndencia para melhora
mento neste selllluo, um projecto que veiu da camara dos 
deputa(los (l que infelizmente jaz lias pastas da commiss:1o ... 

O SII. 8ILVEII\.1. D.l. MOTTA: - Não ha muito tempo. 
O Sn. T. O'l'TOJ\I: ... <llltorisalldo os presidentes de pro-

vincia [Iara nomearem um gl'andc numero de empregados pu
hUcos, cuja nomeaclio pertence actualmellLe ao /Soverno geral. 
Nuo é, SI'. presideilte, que eu entenda que pela maneira re
guladu no projecto a descentralisação pohtic« õeja auxiliada; 
ao contrario, creio mesmo (Iue, descarnadas, como estão, na
quelle Ilrojecto as disposições J'elativas á transfereneia de 
attribulrões do governo gera! para o~ pre_sid~ntes de pr~v~n
cia, a liberdade e as garantIas do Cldudao);l boa admlll~s
tração da justi9a perdem talvez anles do ~luC ganllão. 

O Sn. SILVEIRA_DA MOTTA: Creio, estou cOllcordo com 
V. Ex. 

'0 Sll. T. Ol~ONl: -Estimo muito. O empregado tem sem 
duvilla mais garantia senúo sua lIomeação e demissão depen
dente do governo geral, do que ~OS presidcu.tes d~ l!rovin~i~, 
sobretudo qu<\ndo estes se collocao, como mUI.tos, a ihsposlçao 
das influencia~ ~s ; mas ISto quer dIzer SImplesmente que 
eu desejo o projecto melhorado ... 

O Sn. SILVEIRA DA Dlo,u: - Sem duvida o ha de ser. 
O Su. OTTO~I: - ... ~ue eu desejo que ell~ se convCI:la 

em vcrdadeixa descentl'uhsaçRo pohtlca, garalltllulo o UH'CltO 
e a inciativa das localilladcs. . , 

E anieciparci desde já uma das ntedidas que me Ilarece 
conveniente adoptar neste scnlldo, c vem a ser - a resu!'
rei cão dos conselhos dos governos das provlllclaS. - que tao 
bons fructos derão nos primeiros nunos de nossa emanei
pl.lCtio política; os conselhos dos governos, que conservão ,:S 
tru-dicoes da autoridade, c que llomeados pelos corpos elm
toracs, srro um auxilillf poderoso para os presidentes. 

O SR. SILVEm", DA MOTTA: - Já indiquei esta idéa ao meu. 
collega da comlllissiio. 

O Sn. T. Orrolll: - Folgo muito de mevcl' n~hta idéa de 
accordo com o nobre senador. Entendo, verbr flTa:ia , que é 
mais eurial, dada a vaga ou a fallu do jlre,idcnte, deixar a 

jJrovincia eutrcgue ÍI adJllinistn1~ão' ou dos mí'Jllhros do consC" 
00 do bovem~ pela Ol'lleOl (Ia sua \ Ü'laç'lO , ou de uma 
~érie de vice-l'rel'id~lllc, nomeado:, Pi.'!;.:' i\s,~lubIQas provIB-
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riam" c0U!0 erano principio; parece-me I!ueum vice-presi
dente aSSIm f CIto por votação de seus concIdadãos ou Jlor 
eleição das asscmlJléas l'rovinciaes, Jlresta muito mais ga
rantias do que um juiz municilJaI de provincia estranha que 
vai como chefe de policia c que de repente é revestido da 
autoridade if v;cc-;Jrc:iden!e de proviucia, só porque é melhor 
instrumento eleItoral. 

Om, Sr. preiEirlente, estas minbas ideus (lHe vejo com o 
maior prazel' aceitas em parte polo nobre smJrlor pela plO
vinda de Goyaz, acbão-se justifiuad,ls por Lahoulave. Ahi 
t"IUOS o que diz a respeito da descclltralisação politlca eEte 
ew'ptor: (lendo) 

" Os excessos da cenlrulísação tem sido levados ([to longe 
flUo se teve de reconheceI" a neccssiua·;e de lhes dar renlcllio. 
Íj';ülou-se então de úescentl'n!h;ar:<1O, l1W$ a adOlilli:Hradio 
ebtá de tal modo enfatu<1da da su;r propria sabedoria, e iao 
!lltÍmamente convcncida da incapacidade nata dos fl"ancczes, 
qUtl nao .?tJmpl"ehendc psta Ilalavra desccntralisaçl1o, ou para 
IlJelhol' r.lZ~I' quer conecdcl' a palavra, mas não a COU2a. 
Descen h'uli,ar, Si) tomarmos este termo no seu sentido na
tural, é retirar ao pod~l' central certas attribuiCõeô, e res
litui-Ias ao individuo, ir commun<l, ao todo dós cidadi1üs. 
Descentralisar é no sentido administrativo roduúr o lIumcro 
das formalidades, e das papelad<ts e dar ao prefeito um [luder 
mais forte e Illais pl'OlllptO. Com esta reforma a$ ln<:lidadcs 
ganhitráõ tempo, mas porventura serão mais livres. Para 
dizer a verdade com esta mudança h~verá perda de garantias; 
subordinado ás infiueneias locaes, o prefeito é menos bem 
informado c menos independente do que qual'luer f;befe de 
secção de uma secretaria ero Paris. Augmclltilr li autoridade 
do prefeito nãO é, que eu saiba, emallcilJar as localidades nem 
dislJer!ar nos h~bitalltes es;;c nobre sentimcnto de indel'cn
deneia que faz os cidltlãos; ao contrario é uggravar o rc
gimen que não vê llos'frallcezes sen~lo UIIl I"cbanllo sem alma 
sempre guiado por pastores inCIlIli.cis." 

Ja vê, pois,V. Ex. que, tendo eu esta opilliáO a respeito (1,1 
descolltralisaçãO politica, nuo po<lia aceitaI' Ulll pmgrallHua 
em que eHa era tuo formalmente condemnadu. Muitos outros 
topicos estão nrsté C:lSO, por exemplu, mesmo o topieo llue 
condemna a eleição dirocta: eu Dão deseja!"ia subscrever pal'a 
sempre a coudemna~ào deste re('.urso, que tautos homens i1-
lustravos e liberaes proclamilo cu mo vantajoso. Tenhu ma
nifestado mais de uma vez a COlll"elliencia de. "em sahi!" da 
constitui~ão, appro:dmar-nus da eleiçãO dir'ecta, levando 
tambem li elei~ão parochíal a divisão uos di:;trictos, isto é, 
fazendo, pOI' asainl dize!", os eleitores por quarteirões. 

Nilo explicarei o systema, porque nem isto está em dis
I'ussilO, nem talvez valesse a pena; mas mauisfesto a aspira
C'ilo que cu tiuha tido de l'ogllJarisal' e melhnral" a eleitao 
ílldire~ta, ticando dentro da cóustituicào Sl,m condemnar -em 
absoluto a eleicão dirccta, c por isso -scm estudos nmi:; 111'0 
hnrtos não podia dar meu voto ao prOf;rallllna nesle ponto. 

O Sn. SILVEIfiA DA nlU1"T,' : Isto. cstá jU:5tilicando o. que 
diô:;e hontem. 

O Sn: T. OTTONI : - SI'. presidente, hlt um topico <Iue QU 

aeelluna com a melhor vontade, porque t~m sido tam lem o 
jl!"GgroIllma de toda minha vida, e li o programma do actual 
ministerio, que tenho apoiado conscienciosamente, e que 
muito desejo e espero continuar a apoiar. DéVO. porém, 0011-
less,l(' que estou recclOso de que OS&!) progralDl\ln venba a 
n113 ser obscrv,ldu com aquelle. fervor «llO eu devia eSlleJ\1r e 
ainda espero dos nobres ministros: f[lHo 110 flue diz respeito 
á verdado tio ol'camólllo. (Apoiarios.) 

Em 1861, Sr'- presidente, foi uma das minhas constantes 
as!mações n" ~ribu.na a yeroa!le do or~amcnto, e fluando 
(}ilVI. (jU~l na tl"lllUna do senado um nObl"' senador pelo flio 
de JaneIro, apezar de estucm os seus amigos no millistel'io, 
levantou sua voz autorisa<la para rcclama a vcrdade do or
çamento, para IJedil' Ilue a dcspcza fosse pelo m{'nos niveladn 
com a receita, ca ua COlmara dos deput,;dos, fazendo OIJposi
ç;.10, l1pplaulli as palavras do nobre senador pelo Rio ue Ja
neIrO, e ll"je qU() os llapcis cst,tO trocados, eu miuisterial e 
o nobre. sôundor na 01'pmiição, uei lie conservar a mesma 
f,ol!Qrencw ~'.te o n~IJre ,emHl<!r então conservou, ()"fito vem) 

hei de acompanha-lo nos esro"\"çoo, que prometleu nosta casa' 
fazer rum rlue o ?rçament? f 0530 uma ,·erdade. Se acaso por 
lIlfcl!cl~ado do JJalZ e InfellcIdadc minha, [lorque meu arden
te desejO e apoJal" o gabuwle actual, o gabinete não se com
penetrar dcsta verdade, não poderei continuar-lho o meu 
fraco apoio. O que eu di,se em rclacão ao nobre senador 
!Jolo Rio de Janeiro, é o seguiutc que leío nos Annaes da ca~ 
mara dus deputados, na sessãO de 9 de setembro de 1861-

l< O Sn. T. OnoNI :-Sr. presidente, a oppoSiCãO que se le
vantou lIO scmulu e qne já nesta casa havia tido tal ou qual 
inieiatí"a, eq;ucn tambem a bandeira das economias. Eu li 
com o maior pr~zer () discurso, que no ~enad~ proferiu um 
destes ulllmos dms um dos nobres e mais dIstmctos cuefes 
do grupo dellominado-olygarchia--o mustre Sr. visconde de 
Itahm",tuy. 

« No Ilue diz respeito ao orcamento, S. Ex. concorda vir
gula por virgula com tudo quánto disse nesta casa não só 
a ?iJposiç1io natural, como tambem a opposiçãO que- os nobres 
m Ilu:;tros têm denominado artificial; de todos os lados 
se tem levantado vozrs para advertir aos nobres mini>tros 
da cUiToira errada por que vão. de toda a parte se lhes brada 
que n:l0 podem marcLwr assim, que nflo IJodem decretar um 
ol'cumento com um defieit de 10, 1'2, ou ~iÍ,OOO:OOO~, 5em 
sabm'cm donde Lla de vir a receita. 

{( Todos temos dito que o povo não póde com mais impostos; 
lJu~ novos imlJostos Mo actualmentc impossiveis; que o uni
co teI'I'cno razou,-el [101' on le se pÓlIo marcbar é o cercea
mento das dcs)Jczus. Este bl'ado, que a opposicão de todas 
as nUilllças f~z oUI'ir nesta casa, repercutiu uo sênado, e del
le õc fez éco o nubre Sr. visconde de Itllborally. 

«A posiÇão em que collocou-se o nobre visconde subindo á 
tribuna, delJois l!e tanto tempo de silencio, indica bem cla
ro filie S. Ex. vai u:lsumir ostensivamente o governo do paiz, 
c que já não admitto no ministerio nem mcsmo os scus ami
go:>, llue coslmnão govcmar pelo:! conselhos de S. Ex., rc
,ervando paro si a responsabilidade do pouer. 

H LOIIYO muito a detel"luinac;10 do nobre visconde. 
" Quanrlo orgauisou-sc o actual gabiuete, disse-se, é ver

dadG, que S. Ex., chamado e instado para que fizesse parte 
da administracão, se bavia escusado até coro attestados de 
molestia ~ quê se havia declarado impossibilitado para to
mar o p0511<lo cncllrgo de ministro da corôa. 

"Applaudo-me, I)ois, de que S. Ex. tenha recuperallo as 
forças e a saude para tomar sobre seus hombros a adminis-
tl"a~ã? do raiz. .. 

" 1"1 não concordo com S. Ex. nas suas vIstas financeIras, 
sobreludo na queótão bancaria: ahi estou de accordo com o 
nobre ministro da fazenda na interpretação do § 3" do art. t· 
d,l lei de 22 de agosto de 1850. 

,,)\las. não mOitrando o nobl'e ministro da fazenda ter forç~ 
para realizaI' o IJl'ogramma das economias, com que o mi
ni3terio inteiro tem emhalado as c.maras e o paiz ; se o Sr. 
viscondc de ltaborallj' quer subir ao poder, comprometten
do,s~ II realizar verdadeiras economias, eu, apezar de dis
cortlar de S. Ex. no modo POt· quo S. Ex. entende a lei 
bancaria. preferiria o seu millisterio ao do nobre ministro da 
[dzenda. Bastava-me que S. Ex. executasse o programma 
das economias, de Olodo que a receita se nivelasse com a 
de;;pcza, sem novos impostos ou novos emprestimos. 

" Acho que as circuOlstancias do paiz são tão criticas que 
de hom g-mdo adiaria. QS dellates sobre a questão blncaria, 
se S. Ex, em troca desse sacrificiv obtivesse um ministerio 
Ilue viesse reduzil' nossa despczil e I'cceita cJIectiva, 

" Não temo Eómcnte os damuob fInanceiros quo podem op
priOlir e vexar a nallão tcmporariaroPJlte. Pelas veredas de 
ilisperdicio, flor onde vai o governo de 59 para cá, que é 
quando come~árüu os delicits, o Brasil caminha ir sua 
ruma. )} 

Estas erüo minbas opiniões en. L61, estas são minhas 
opiuiiles em 1861, e eu peco licenea aos nobres mimstros 
lHuil declarar-Ibes flue teni sido éoll'l algum pelar que 
especialmente nos orçamentos da gucl'ra e marinha vejo 
consignadoS uuantias tão avultadl's (Apoiados). Peco perdãO 
aos nobres ministros parn IlJes declarar tambem que roi 
~Olll o maior pezar que li terem feito questão de gabinete 
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t!tpoilUlús) de· uma de.peza allll\lal de íW~: 000$ por espaeo 
d,e l}O annos, despcza 4jIlO não eslá de modo algum justiii
cada., que é uma doação que se faz em premio ... 

€)i SR. SILVEm.!. ullOTTA o-Vá a pai'JoVla, ele desperdicio, 
O SR. T, OTTONI:-E' um Cavor que se f:lZ a uma companhia, 

cuja a directoria não teve de seus accionistas um bill de 
indemnidn!te S8111.10 motivad"o na imllericia ou ineptidilo, 
Se vier esta questão para e senado, eu desde já aluHmcio 
qae, se minha samlo permittir, terei de o~cullitr-Dle della ... 

O SIl. SIT.VEIRA D.I. MOT'rA:-Hci de ser seu ajudante. 
O SIl.. T. OTTOIH:-.. , demonstl'ando que não del'e ser ap

prova.da lão eslranha doação. 
O SR. SILVEIR.!. DA MOTTA:-Do muitos mil contos. 
O Sn. T. OTtONI: - Ainda quanto ao programma do par

tido progressista, ha um ponto a respeito dE> qual minba leal
dade para com o paiz, para COl\! o senado e para com a corôa 
me oliriga a dizer algumas lIa lavras. Eu noLei tambem no 
projjramma apresentado uma omissão que, em um documento 
aS5un llio especificado, parecia-me incovcnientc. Já o nobre 
senarlor por Goyaz se referiu a eS53 omissão, O nobre sena
dor pela Bahia, autor do pl'ogramma., tinba levantado nesta 
casa sua voz autorisada pal'a justificar li celebre prop05icãO 
de Tbiers- o rei reina e nuo governa. (ApOiados). 'Os 
largos e luminosos desenvolvimentos em que o nobre senador 
entrou na occasill.o, e que eu apor a não reproduzirei, a cir
cumstancia de haver sido o nODre senador tantos annos mi
nistro da corõa, o facto de reproduzirem-se ainda este anno 
no !enauo allusões ao mal, ao qual aquella manifestacão pa
recia querer trazer remcdio, tudo isto delÍlOnstm que eu 
não devia aceitar o pro~ramma progressista como Coi pro
Ilosto, renunciar a opilllões que de muitos annos, eom a 
maior lealdade, tenho formulado na imprensa e na tribuna, 

O So. SILvEI,nA DA MOTTA: - V. Ex. está em oppo~j!lãO 
ao nobre preSidente do conselbo, que professa o[lmiáo 
opposta. 

O SR. T.,Ono;;l: - Ncm por isso se segue que eu dei'a 
lazer opposlção, 

O SB, SILVEIRA DA IIIoT'U: - Que filagrana r 

O SR, T. OnOl'iI: -,N.:to sei fabricar filagmnas. 
O SR, SILVEIRA DA !\lOTTA: -.Sltbtilezas. 

O SR. t, OTTOlU : - Atando o !lo do discurso: a opinião 
de que trato, parece-me ser a mesma a que alludiu outro 
nobre senador, tambem ministro da corôa ba alguns almos, 
o qual Callando ha poucos dias, depois dd um silencio tão 
prolongado, que pOI' S. Ex, foi comparado á morte, denun-
8iou entre os males do paiz o 1ue tl'anspira das palavras 
que vou ler. Depois de referir-se argamente a Guizot, e ás 
unanimidades do tempo de Luiz llelillpe, S. Ex o nobre se
nador pela Bahia, disse o seguinte: (lendo) 

"Continuará. o que tenbo descripto, por largos anp.lls? 
Quando a nação seutir, todos, cada um de vós, que apen<1S 
tem sido instrumento, não ti possivel e ,razoavel o receio de 
ag:uma reacção, mais ou menos remota? O que será deste 
palz. quando lhe venha a faltar a sabedoria que dirige seus 
des!lnis,. e . dá garantia de paz e de ordem? O que succe
dena hOJ.e a ~rança, se Napole~o 111, qye é a constitni.ção 
d~q!lelle Impeno, m?rrer? .Eu, pOIS, desejO que a, na~ão bra
stle!ra tenha garantias malotes do que a depositada na sabe
dOfla mortal; que aprenda a marchar ~em a continua e im
mediata acçllo da autoridade; que tenba vontade honest~ 
lega}, porem firme e com independencia; que saiba ter lni'· 
cwtlva no que é de sua a.tribuicão; que conheca seus deve
re,s, como tambem seus direitós, para 11110 (azer o papel 
tmte que está representando. " 

.Ora, Sr. presidente, te(ldo eu por ~ezes, na imprensa e na 
trIbuna, censurado os agentes responsaveis do poder execu
tiVO, por causa desse mal que o nobre senador pela Babia 
asslgnalou, me 'pareceu que em um programma tão extenso, 
como o que fOI apresentado, era preciso uma enunciaeão 
Cl'an~tI e leal sobre este i~po.rtan1issllno assumpto. Eu reco
nhecln que a q~estllo nuo tlllha act'llaliuade, porqu~ !lOnsi-

dCl'ara parlampll\<11'eS os dous ultimos milllstcriúo1 e l\~1l1nllr,' 
facto no momento tlCI'unciava U exislcncia uo ma!; demai>'; o 
nQbre presidenle do cCllsclbo, um dos membros proeminentes 
daquclla reUh .. -", estando neSl'e ponto ôo accol'do com quasi· 
todos os membro. presentes, tinba manifestado na tribuna 
uma opiniãO inteiramentc contraria: por conseguinte eu 
acharia muito razoavel que em um progranulltl (jUC, no llleu 
modo de entender, devia ser tão simples como aconselb(}U o 
nobre senador pela provincia de Goyaz, não sc tratasse dessa 
questão, lias, em um pl'ogramma tão desenvolvido, como o 
apresentado, tendo cu esposado as opiniões tios nobres sena
dores pela lIabia, a (lue me tenbo reCerido, não pel'lllcttia a 
minba lealdade que eu deixasse de reclamar que esse assumpto 
fosse tomado em cODsidcracão. 

Eu já disse que eu senuo "estava em unidade, pouco acomc 
po.nhado me aclmva neste ponto; mas o que é certo é que roi 
por causa dessa e outras objeceõcs que \\10 se "llprovou o, 
programma na primmra reuniao. Consta-me que em uma 
o.tra elle Coi llllprovado, não lendo sido, porém, promulgado 
porque o aceordo não era universal, e sem duvida porque se 
reconbeceu ni.io ser necessario, â vista d~ cxplicaç<les que se 
derlio. 

O que é certo é que, depois dessas discussões e palestras, 
os grullos de então perteucentes a liga dirigÍl'ilo-.c ás suas 
rC~iJectivns pro'\'incias, apresentando programmas especiaes 
que rClllmente estavITo incluiàos no progl'amma geral, mas 
que não o eontinbão todo. O progmmlllu apresentlldo pelos 
candidatos Iiberaes â província de !Iinas estava ineluido no, 
progl'amma geral, mas era um programma e~pecialmentc li' 
beral, Ilorque, eomo o nobre senador pela Bahia, os libomes 
de Minas julgão ser a principal necessidade actualmente a 
reforma das leis que confiscál'iio as liberdades individuaes e 
garantias dos cidadãos. E grande satisfacão me eoube vendo 
o progmmma mineiro plcllamente apprôvaJo pelos nobres 
cnnditlutos á deputação pela llabia, em malliCestacões de (Iue 
o SI'. conselheiro Saraiva cra sigllatario e os mãis iIIustl'es 
membros do dil'cctorio progl'óssista daquella provincia. Este 
Cacto que me eneheu de consolueão proTou ulltecipadamentc 
uma proposiçãO que os nobres ministros têm mais de uma vez 
trazido á tribuna, e vem a ser que em geral os bomens que 
iC colligál'ão Ilara crear a Jlroscntc sítuacilo já não formão 
dous partidos, mas que as iversas opiniOês se vão fundindo 
um uma só. E em loúo o caso me ti grato que 11 nobre depu
tação da Babia nssim se identiílca,se com sua il'mil a deputa
cão de l\linas. 
• Sr. presidente, eu devia dar mais al<>umas explicaçÕes.; 
mas a hora está Il.vançnda, c o meu esta(Fo de saude nãt> per· 
mitte que cu, continue; por isso !leo aqui, 

Tendo dado' 11. hora, ficou ainda adiada a discussão, o o Sr. 
presidente deu para ordem do dia seguiate 2" discussão dOi 
seguintes projectQs do senado: 

1.' Declarando, que D, Carlota Jane Ilrown tem direito· 
ao meio soido. de seu lallccido marido Gustavo HenrÍllue 
Ilrown ; 

2.' Aulorisanflo o governo a conccdrr a D. Amalia ncgls 
~Iuniz llal:reto filha legitima e unioa. do fallecído cbefe de di
visllo João Fl'Illlcisco Regis, () monte-pio. que percebia 
sua mãi; 

Continua~ão da 2· diseuSsão.do projecto do resposta A [,tlla 
do tIlrono, 

Levanlou-s8 a sessão ás 3112 boras da tarde. 

.8'- "ellsuo 

EM 8 DE JL.,HO DE t8G~. 
I'nIlSIDENCI! DO SR, VISCONDE DE All!ETI!:. 

SUJ\ll\IAmo.-Expediente.-Ordem do dia.- IIleio soldo a D. 
Cadota J, llrown .-Monte-pio a n. Amalia Regis ~luniz 
Barreto.-Resposta á Calla do tbrono. Discursos dos Srs. 
Zacharias de Góes, barão de S, LOlll'enço e Souza Ramos. 
A's 11 boras da manhã, achando,se presentes os Srs. viSe 

conde de Abaeté, Mafra, Teixeira de Souza, Almeid<l (l Al
buquerque, Ferreira Penna, visconde de Sapucahy, visconde 
de Suassuna, Souza Queiroz, Fon~eCll.i Paula Almeida., ~i.-
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~lIcira e Mallo, har;10 de ~Iul'itiha, Aranjo Ribeiro, Oltonl, 
ltodrigucs Silva. Forraz, Paranhos, Dias do Carvalho, mar
€(UC7. tle Caxias, Dantas, visconde de Itaborahy, Souza Ra· 
mos, 1'iscondo de Jequitinhonba, barão de Antonina, Zacha
l'ias, omiio do S. Lourenço, marquez de Abrantes, D. ]\Innoel, 
mal'((UC7. do Olinrla, Canrlido Borges, Pimenta Bueno, 1'001-
IIÓO o Calldirlo Baptista, o SI', presidente abriu 11 se5s,10. 

Compul'ccêrfio denois os Srs, Dias Vieira, barão de Pira
']l:1ma, Cunha Vasconcellos, Souza Fl'1lIlCO, visconde da 110a
Viót~ o Carneiro de Campos. 

Falt{mio com causa partici.pada os Srs" hal'ã.o de Coteftipe, 
harJo de Mal'olm, barão de Quaralnm, EuzehlO, Paula I'os
soa, Vieira da Silva, SinimM, Fcrnande$ Torres, Souza e 
nlcllo, marquez de Uanlmem e \'igcondc ,Ie MUI'ungnape; e 
sem partieipacão os 81'S, Mendes dos Suntos, Silveira da 
l\Jolta, ,Jobim,' Nabllco e visconde do Uruguaj'. 

Y.'oi lida e approvarla a ncta da sess,10 antecedente. 
O Sr.. l n EECRF.TAnlO deu conllt do seguinte; 

EXPEDIENTll. 
Um oficio rle 30 de maio, do ministerio da justiça, acom

'{lanhando o autographo UU resolncilo tia assemhlea geral, 
'lue approva a posentadoria, com Ol:rlenado, do juiz de direito 
José llernanlo de 1o)"olla; na qual resoluç,10 Sua illagcstade 
o Imperadol' consente, - fi archivar, communic'l.Ildo-se â 
outra camara. 

ORBE:!I DO DIA. 
E'utrárão em 2" discussJo os seguintes projeclos do senado: 

MEIO·SOLDO. 

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

, ~IONTt-PIO. 

Autorisal\rlo o governo a conceder ti D, Amalia Regis Mo
Iliz Barreto, filha lel(itima e unica do Callecido chefe de divi· 
~ITo João Francisco Regis, o monte-pio que percebia sua mUi. 

l'assáruo ambos, sem debate, para 3' discussUi.l. 

RESPOSTA Á F.I.l.LA DO TlInoNo. 
Prosoguiu a '2> discussão, que licára adiada na sessão ante

cedento, do projectJJ de resposta á falia do tbrono. 
o Sr. Zacb .... i .. 1II 41c Góes (presillellte do conselho\;

Sr. presidente, o nobre sena~or pela provincia da Bahia.' que 
na. sessão de se~unda feira occujlou a trihunn, depois do cha· 
mar a attenção 0.0 senado e do paiz para a grave queslão que 
ora se agita e pm'lurba a Uniào Americana, depois de assevc
mr que ~Ir. Scarllett, ex·ministro de Sua nfagestade Britan· 
níca nesta <lôrte, escrevêra para. seu governo, dizendo que tinha 
Jlromessa formal. .. 

O Sn, FERRAZ: - Não disse promessa. 
O SR. PRESlOENTE llO CO!:<SELllO: -Eu refiro-mo aosestra

ctos do Diario. 
O SR. FEllRAZ: - Perguntei se havia promessa formal. 
O S,A, pnESIDEl"Tll DO COIlSE~llO: •• '. promessa de tratar 

da (lxtmoção gradual da escraVIdão no palz, promessa acres
centada da ?eclal'UçãO-de ,que o espirito publico a,?tuava no 
mesmo l!eotldo, e tanto assIm que ba"a nma assoclacão pro
tegída por Sua ~Iagestade o Imperador que tinba por fiin liber
tar escravos em certo dia do anno, pedia ao ministro dos 
nogocios estrangeiros declarasse, .. 

O SR, FFRIlU: - Se havia alguma promessa. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELll{): - .... declarasse ao par

lamento de 9ue bas~s c de que meios reza essa promessa. (eu 
mo refiro, amda e declaro, aos apontamentos do Diario) ••.. 

/) SR, FERRA1:-Ahl eu nJo rC5pondo por elles. 
O SR, PRESIDENTE 00 CO:-lSIILllO: - .... e se acaso ella 

consta na repartição. O ex-ministro '·:GS negocios estrangei
ros do gabmete do 2 de Março de 1861, Sr. presidente já 
declurou o que a este respeito havia; di,sc que bou~era 
~penas entre S Ex e :UI'. Scarlett uma eOllvcr~ação parlicu, 

la~ em sentido hem diverso do que o~a se inculca: call1i,Jlio 
POIS, como membl'O do governo declarar que nada ba ahso
lutamcnte a este respeito, nada consta lia secretaria dos ne
gocios estran~ciros. 

Feíta esta ~servaçào, entro na matet'ia do debate. 
O nobre sonador pela ~l'ovincia de Matto,Gi'osso na pri~ 

mCll'a 'Vez que fallou, e ~Illda na segunda, insistru fortemell
te em acoimar de roacionario o /lctual gabinete, estranhando 
rlue d05SB pouca imporlancia a sellt1l'lhante accusacilo; mas o 
nobre senador esque.ceu-se, SI', presidente, de que- quando as 
nccusações são geraes, uma d(mega~do geral lambem é suf
nClCllte em resposta. O nobre senador, com efe-ito, dC'l'cndo 
descol' a Cactos, não o fez. 

Disse que no Maranhão ha'liào sitIo tlXoJle'rados alguns om
ciaes de policia e disse-o referindo-se á correspondencia do! 
jornaes, ao passo que o meu colJega, o Sr. ministro de es
trangeiros, filho daquellu província, as!enrotl·lhe em aparte 
(Iue nenbull1a demissão houvera; quo o que consta-lhe 8 
que, augmentado o corpo policial, houve talvez prmoocõe:t 
de alguns oficiaes e nomencOe! de novos. • 

Outro facto, Sr, presidente, que o lIobre senador mencio
nou Coi a demissão de um secl'etal'Ío da capitania do porto do 
Recife, facto em .i insignificante, e que estou certo de que 
o nobre seoóldor não estranharia se soubesse das reclamacões 
qU9 bavi.t na repartição. competente contra esse funccionârio. 
}las, como quer que sOJa, o nobre senador via·se embaruca
do com a objecção {Iue naturalmente oeeorre, e ê que, tra
tando-se de empregados de conllanC1l, ao governo era licito 
demiltir a(!uelles quo jull;rasso necessario exonerar. 

Por esse motivo, o nOOl'O senador julgou conveniente re
montar-se à tbeoda sobro ompregos de confianca, .0CCOr-
renao-se a duas autoridades qllo aqui nos leu. • 

O Sr.. FlilnnAZ:-E são contraproducentes. 
O SR. PRIWDENTE DO C01'I8ELOO;-... e, Sr. presidente, por 

lal modo tratou o nebre senador o assumpto, que resultou 
dabi uma verdadeira ()Qooss[o, .. 

O SR. FEIIllAz:-Apoiado. 
O Sn. PRESIDENTE DO C01'lSELBO:-.... porqu0 o nobre sena

do1' ~all~u da co~sel'vacão do ~residentes, ibcluindo, portanto, 
li. pnmell'u autondade da provmcia no numero dos empregados 
que escapão ao principio da confianca. Como bem disse o 
nobre senador pela provincia da Bahlá, as autoridades que o 
nobre senador pela provincia da Mato-Grosso citou são con
tr~l'oducentes. 

~r, presidente, ha. orna regra que domina a materia em 
qu.estão-, regra lfue IIIngueOl melbor estabeleceu do que o pro
prlo V~VICr., Citado pelo nobre senador pel~ provincia do 
~Iatto-Gl'OSso. A rellra: -Q esta: "A liberdade necessaria ao 
governo li illeonciLiavel com um regimen que não lhe dessa 
lllltOl'ldade extensa soure. os instrumentos que o auxilião. " 
A_quelles em[lreg~dos, pOIS, que tom pOl' missilo auxiliaraac
t;:'to do goycrno dll'ectameute, são empregados de cORfianca. 
Na Fran9a, segundo o testemunho do mesmo autor citado pelo 
o.oohro senajor,. escapa0 ~ 1'9gl'a..m primeiro 10l:ar os ma
glstrad?s1 . depOiS os oficlues, que gozão do privitegio da 
mamovlblhdade; tem em terceiro logar algumas "arantias os 
olliciaes de engenharia, em quarto lagar tambem °algumas os 
proCessores. 

O SR, FERRAZ: - Os professores quasi sempre. 
O Sft. rRESIDE~TE DO CONSELOO. -- Quanto aos mais Sr 

presid~llte! diz Vívien: "Feitas as exccpcões que acab~mo~ 
de IndIcar, todas as clô1sses de funccionm'los sUo amoviveis
sem outra prote,cção senã~ a íustiça do ministro de quem de, 
pe~d.em. O dIreIto de demIssão se exerce com mais ou menos 
faclhdade, conforme a naturez.1. ·do empre"o: é peremptorio e 
sem cOlldições na diplomacia, e na aomfnistrncão departa
mental; sujeito a uma instruceão administrativa no servico 
financeiro e em algumas admirustracões centraes. Eslas dfr
ferenças, aCCl'escenta o mesmo auior são da natureza das 
cou~a5 e jllstificão-se por si mesmas, ,; 
. 'Vê, pois,. V, Ex, que a opinião de Vivien, exposta poucas 

!lnhas depOIS do poriodo que o ~ohre senador CItou, estabe· 
l~ce. com clareza a doutrllla, e e que o governo está no sou 
dll'cltodollllttmdo latias a!(uellos empregados que, sendo ()on~ 
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trarias (I política ado~lada pOI' clle, pOSlIão entorpecer a 
marcha de sua administração; flue, sendo destinados a au
xiliar.lhe a acção, lhe paliem pô!' embaraço. 

V. Ex. sabe que esta questão éstil tambem resolvidA per 
feitamente na Inglaterra. Ahi, cOllío o nobre senatlol' pela 
provincia de 1Ilatto-Grosso põde ver em Dlacaulay, os altos 
runccionarios em certos remos de serviço,aquelles que estão 
á [rente das repartições príncip~és, unicos que podem ter 
entrada llO parlamento, estão sujeitos á demissão descricio
naria; não o estando apena~ os empregados de mais bumilde 
esphera. destinados a manter as tradições e a dar uteis 
esclarecimentos e informações, ~tc. Quanto li émpregos de 
alta ordem, nunca se põe em dUVIda Que o governo esteja no 
seu direito demittindo 05 [unccionarios que podem empe'-
cer lhe a accào. . 

Dest'arte :~S convenienciás do serviço Deão perfeitmnente 
combinadas com o direito do governo; a demlssiio cbega e 
nlcanca aos fnnccionarios que não podem bem servir sem ler 
li me'sma opiniãO politica que o guverno; respeit.l, porénl, 
aquelles que, gyrando em mais humildeei'llbera c conten
tando-se com a vida obscuia de en\pregado publico, Dão têm 
110liticn e só h'atão do cumprir os seus aevéres. 

E' verdade que Otn alguns estados da AlIemanha Sl:lgue-se 
tlbutrina diversa ... 

o Sn. FERRAZ :-Pelo systema de concursos. 
O SR. PRESIDENTE DO GON~EI.HO ;-... estabelecendo-sá mÍl 

alguns que não possa baver demissão sem sentenca; mas 
este sl'stema é altamen1.a condemnado pelas prupria.s autori
dades que Ij nobre senador invocou .. 

Estando, pois, Sr. pl'esidente, este problellla resol\>ido 
perfeitamente nos {laizc! livres, como estranhar ao guverno 
do Brasil o demittlr presillentes, chefes de policia, delega
dos, subdelegados, etc. 7 

O SR. FERRAZ :-E o.[ficiaes de policia. 

O SR. PRESIDENTE DO Co.XSELnO :-Á nossa legislacão. Sr. 
presidente, trata tambem de conciliar o dIreito do "governo 
com o servico publico. Assim, por exemlllo, nas repat'lieões 
de fazenda só se podem considerat· como empregados de 
confianca os de primeira ordem, e ainda assim, por honra 
do nossô governo se diga, raras vezes a. politica tem-se feito 
sentir nas repartições de fazenda. Nas secretarias de estado 
prepundera o principio de que são de co.n6anca os directores; 
mas o corpo dà secretaria, que é uomeatlo' em virtude de 
col1Curso e accesso, escapa ao direito de livre demissão. 
Porventura. o. nobre senador apontuu alguma demissflo digna 
de .r.ensura7 NãO, de certo; apenas [alIou de empregados de 
poJlcia, de um secretario de capitania de porto, etc. 

O Sn. FEllR.lz:-Hontem fallou a respeito de emJlI'egados 
de fazenda da provincm do Rio de bneiro. 

O SR. PllESIDE~TE !lO CONSELIIO :- Demittidos pelo govel'llo 
geral? Não. 

O Sn, l~EnRA%:-Pelo gOV8f110 provincial. 
O SR. VISCOXDE DE JEQUlTINllONUA:-O inspector da tbesou

rilria da Parablba foi demíltido ba pouco teml10 e não se 
sabe ainda qua roi a razão. 

O SR PRESIDENTE DO CONSBtnO :- Nãa roi exonerado por 
motivos políticos. 

O SR. )IlNISTRO DA FA.ZENDA:-Apoiado. 

voz acima do ton: que lhe <Í habitual, ~omo que para lIliulca(' 
il força dn rcacçü?, o nobre senndor lliio ,;onseguiu 1l100.;lrn.r 
ao senado c ao jJaIZ que I'eacç:io hou vesse. 

Agor!l- me occuparci ~om o dis_eurso do !lobre senauor pela 
provmcIa de GOy<lZ, cUJa ausenCJa dellloro. 

O nobre ~enàdol' peJa provincia ,de Goyaz, Sr. presidente, 
porque eu tIvesse notado uma c~rta extensão no projecto de 
resposta á falia do throllo em dIscuSSão, tirou d,~hi motivo 
para Innç~r-se sobre o projecto de I'c,posta à falia do tbrono 
<lprescntae!lt pela camara dos Srs. deputados, com tania aneiá 
~uc o .~onsldel'ou des.co~te1.,porquc não corresponde ú saudacão 
Imp'erml, e por exprimir Ill!l voto de desconfiança, 11o.l''1UO' no 
t0]1100 l'el~bvo ao c~nsor~1O ~~s serenissimas pl'inccz<ts in
VOCOI! a DlVIlla ProvlClonclai .ma por diante, se V. lix., in
terpondo a sua vahos~ al1tondadc, não advertisse {ILO não 
lhe era !le,to trazer a discussão o projccto de resposta à 
fatia do throno apresentado pela camara dos 81'S. deputados. 
Eu nílo quero meurrer na mesma censura em que incol'l'cu (Í 

nubre senador, a .quem me refiro e que V. Ex. chamou ;\ 
ordem; mas pernlltta V. Ex. que eu tlefenda a commissão .la 
cam<lra !IUanto ao ter invocado no topico do consorcio a 
divina providencia_ 

Sr. pl'ceirlentc, V_ Ex. sabe que o casamento ti um 11_
queHes factos el!' que \) acel'to c a ventura menos dupeil
dem d~ vontade IlIustr~d,t rl~ homf;m por mais ilIustrada 
que seJa, do que do ceo, umco flue perscruta os eoracões . 
de sOlte que não ha ]tai de familia. . " , 

O Sr.. FEllRAZ : O casamento. e a mortalha no céo se 
talha. 

O Sn. rnESIOENTE DO CONSELHO: - .... que procurando 
d,.1' eSlado a uma filha, não, estremeça 110 momento de fixar 
a escolha do consorte c não IIlvo(/ue em seu auxilio a divina 
providencia .. Ora isso que acontece a todo o pai de família 
Mo jlóde delxlU' de suceder ta~lbcm _relativamente ao que é 
I·evestul.o da reale~a, c COnl ma!s raZilO amd,t, porque nu ca
samentd dos pn.ncII)CS não lIa somente um negocio de familia 
mas um ncgoclO de estado. E, pOIS, que muito é invocasse 
a camara dos S,·s. deputados o ente supremo em favor do 
acerto do casamento das princeza." se o chefe do estado 
não jHide deixar de, flor motivo identico, dirigir preces ao 
Todo Poderoso 7 

~Ias o. que é nOl.vel, Sr. presidente, é que no momento 
em que o nobre senatlor pela provincia de Goyaz flr"uia o 
projecto de resllostll a falia do tbrono aprcsentad8 pela 
camara. dos deputados .. _ .. 

O Sn. CANDtríO BORelEs : - Não censurou, comparou sím 
plesmente. 

O Sr.. PRE:",!IlE:STE DO ~ON~ELlIO : - Comparando ·se tambem 
censura-se. lhas, como H\ dl7.endo, no momento em que cri ti
c,wa a I:e~p.osta á [aHa do tbrono da cam.al'a dos Sl's. depu
tados, dll'lgmdo-se, então no uso de um dl1'cito indisputavel 
á. propria falia (!o thrano como pe~a mini,tcria!, disse: ti 
lhscu!'so da coro~ e a\l;eo, porque, ,~ontra todos os estyloe 
rece,b,dos, uma 50 yer. nau falia na olVlua Ilrovidcucia I De 
sorte que censura-se um documeuto porque invoca e outro 
porque Dão invoca a providencia divina I 

Confp.sso li V. Ex., Sr. presidente, que ll. censura não 
deixou de incommodar-nos, porque prezando-nos eu e os meus 
cullegas de sentullcntos profundamente catbolicos niio qui
zeramos de modo algum bllver concorrido com o ~osso eOIl
selbo para apresentar-se ás camaras uma falla com laivos de 
impiedade. 

Procurei então, Sr. presidente, 'Ver 50 achava em outros 
O SR. 1II1NIStno DA FAZENDA: - Aiuda não tive occaHão de paizes ~ivilisados precedente~ que. me tranquílisas$em, e, 

fallar. com e[elto, folheanilo os Archwos Dtplomaticos, deparei cem 

O SR. ALMEIDA E ALllUQUERQU'E:-Commetteu falta 7 

O S8. PRESIllENTE DO GONSELIIO: - Não. houve propriamente avultado numero de discurses analogos, em que se não. invoca 
demissão. li providencia di~jna. Citarei alguns exemllJos: • 

O SR_ MINISTRO DA FAZENDA Houve exoneraciiQ de com- . Na~oleão. ahn~do em 1? de janeiro de' 1863 a sessão. le-
missfio' o empregado volta ao seu loual'.· g!slatlvn p'rollu~lcIOU um.dlscm·5o em que se mio falia na di· 

, . " vIDa provluencta. O discurso, com que o rei de Fortu"al 
O SR. FERRAZ:-Eu mesmo fi~ ISSO. abriu as camaras em i de setembro de 1862 não tra.; o ne~ne 
O SR. PRESIDENTE De CONSELHo:-Pertante, Sr. presillente, I de De:>-s. No me~mo caso. está o discurso de encerramento 

ha de o. uobre senador pela provincia de lIh.to--Grosso per- pvor~ndo pelo rei, d~ PI'U~Sla em 14 de outubro de 1862. O 
mittir-me que lhe diga que, por mais {Iue levantasse a sua preSidente da BollVla no discurso de abertura tIa ~s,emblúa 
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dos 'deputados em 3 de maio de 1863; o rei da Baviera apriu
do a sessão das camalas em 23 de junho d~ 18~3, e N~po
leão no discurso de abertura da sessão legislativa em .". de 
novembro de 1863, igualmente omittem o nOllle da Dmna 
Providencia. . 
- Não tive tempo, Sr. presidente, de verificar se nos (hs
cursos de abertura e de encermmento do parlamento na III
aluterra ha exemplos dn. omissão, que foi objeeto de reparo 
ão nobre senador pela província de Goyaz. 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIION1U: -Eu creio que clle se 
referiu ao nosso paiz. 

O Sn. PRESIOIlIiTIl DO CONSIlLIIO:- Fallou jlositivamente 
nos estylos do parlamento inglez. (Apoiarlos,j Nilo verifiquci 
se ali é invariavel o estylo de fJllar-se nos documentos de 
Ilue se trata, no Omnipoteute ; mas., suppo~do a allirmativa, 
talvez porque naquelle paiz o reI e a r1unha, jlcla dupla 
IJualidade de chefe do estado e da religii1o, tem mais neces
sidade de. nas occasiões solemnes fallar em Deus, nem por 
isso deixá a omissão, encrcllUda pelo nobre senador Ilela 
provincia de Goyaz, de apadl'lullar-se com os exemplos (IUe 
citei. 

Taes exemplos pel'suauem que a regra sobre tal assumpto 
consiste em ni10 omittir-se. ou mencionar-se o nome da divina 
providencia, conforme a gravidade dos factos e dos aconteci
mentos, 

Como quer, porém, que seja, Sr. presidente, prometto ao 
nobl'e senador por Goynz, Ilue nunca mais em discurso do 
tlH'ono, para o qual eu possa conCOl'l'cr com o meu conselbo, 
se omittirá. por lIlinba vúntade a clausula a que me refiro. 

O SR. FERRAZ: -Estava subentendida. 
O SR. PRIlSIDENTE DO' CONSELHO' - O nobre senu(lol', 

Sr. presidente, ainda censurou o discurso do t!Irono como mal 
redigido, juridicamento [aliando, porque emprega, com IU
peito aos factos do Estado Oriental, os termos de-I'ucrnt 
civil e neutralidade. A este respeito observarei sómente 
que as cxpressiies citadas estavao já no topico da falIa do 
throno de 1° de janeiro, que se referia a dissensões dU(luella 
repub I i ca, e não merectlrão re paro do senado. 

O SI\, !Il?HSTFO DOS IlSTnA~GElROS : Nem havia motivo 
para isso. 

Eu peco licenca para perguriia!'~lhe se S. Ex, entende que 
haja no paiz alg'uma situação velb<t.. Se responder que sim, 
dir-Ihe-hei que ignora o !Jue se passa na propl'Ía casa. 

S!'. nresirlente, será porventura antiga a situacão do pm'tído 
consm:vador? Certo que não, O nobre ministro 'do impcrio do 
gabinete de. 'il de março disse na camaru mui. p.~sitivament!l 
que não haVia naquelle tempo pnrltdos .de opullao, e profe
riu uma verdade; porquanto, nem o purtlllo c,~nse~vador nem 
o liberal erão então o que annos antes bavli.to SIdo, sendo 
certo que ambos modificúrilo-se, rCRllnciando .cada um delles 
as exagerações e excessos que Ibes el'ão partL.culares. 

E tanto é assim, SI'. preSIdente, q.ue o parlitlo co~seryador 
mudou de nome, passando a denomtnar-se - constitucIOnal, 
llludança inexplicavel, se com ell'cito não tivesse pOI' fim e~
primir modificacão uas idéas, O llal tido conservador, cUJa 
razão de ser era: a llecesshlade de manter a ordem frequente
mente alterarla pelos excessos do partido opposto, logo que 
este, amcatra(!o pela experiellcia, conrlemnou taes excessos, 
não podia deixar de modi[icar·se. (AjJoia(los) , 

A situaçãO, portunto, Sr. ]lresidente, é nova não só pam o 
partido progressista, senão tambem para o do nobre senado!' 
pela provincia de Goyaz. Um ou outro individuo porle 1Itra· 
vessar as variadas phases da poli tica e mostrar-oe boje o que 
era ba 30 ou to aonos; mas dos nossos partidos ni10 se póde 
úir.cr o mesmo. 

lUas, bradou o nobre senador:- E o programma da nova 
situacão 1 A esta pergnnta do noure senador pódo-se res
pondêr com outra pergunta: «E que é do prograrnma da 
situacão do nobre senador que tambem é nova, que não póde, 
cOllséguintemente, trilbar a mesma senda de outr 'ora ? 

O SR. D, l\h.NOEL: - Adoptárão o nosso, tão bom!l, 
O Sn, Pl\ESIDEl'iTE DO CONSELHO: - Senhores, se o epitheto 

constitucional accrescentado ou substituido ao de conserva
dor COIU que era fwtigamellte conhecido o partido do nobre 
senador, é um programma suillciente, tambem a expressão
pl'Ogressista - applicada ao partido oprosto vale um pro
!,rillllma. 

O SR. RODRIGUES SILVA: -Constitucional é synonimo de 
conservadol', 

O Sn, PRIlSIDEIITE DO CONSELflO : - Pode-se da mesma sorte 
dizer que progressista é conservador, porque em verdade não 
marcha IJUra diante, retl'ograda, aquelle que jlerturba a or
dem, E assim como o progresso SUp\lÕe essenciahnente !H'dem, 
sUllpõe liberdade, visto que sem liberdade não se adianta, 
recua-se, 

O SR. BAnÃo DIl lIlUntTlBA : -Isto é cousa vaga, não signi
fica nada. 

O SR. PRESIDENTE DO CO:iSELHO :-Declarou o nobre sena
dor pela provincia de Goyaz, SI'. presidente, que oprojacto de 
resposta que se discute não louva, nem censura, mas que, 
entretanto, não se pódedesconhecer que foi escriptopor punho 
de adversarios dasituacão, P!tra mim, Sr. presidente, a ques
\[0 não é se a maioriá d,l commissão I(ue redig-iu o pl'ojecto 
de resposta á falia do tbrono, é ou não advcr~aria do ,l!'overno 
e d .. sltuacão : sei quo é adversaL'ia e adversaria decidida. O O Sn. l'RESLDJilI<TE DO COIlSELIIO: _ Para V, Ex" está en-
que no mim entender cumpre averiguar é se o projecto de tendido. 
reslJOsta, pelo tCOl' !le :!uas palavras, por seu contexto, e não 
pelas restricções mentaes da maioria da commissão, ÍlToga O Sn. BAnÃo DE l\IUllITlBA: - São palavras. 
censura ao gabinete. Ora, lendo-se attentamente o documenlo O Sn. PRESIDENTE: - Attenção. 
em questão, ninguem dirá que alie illvolve tal cellsura. As- O Sr., PRESIDENTE no CONSllLIIO: De palavras compõe-se 
sim pensa o nobre senador pela provincia doAmazonas, assim progl';lmmas, c eoufasse o nobro senadol' que se o termo
acredito _pensa todo o senado. conslitucional- foi uma bandeira para seus ami"os, o t~rmo 

lIlas, Sr, presidente, quando no pl'ojecto de resposta algu- _ progressista _ uão póde se-lo menos parn os ~seus adver
ma censura houvesse, ainda que franca e descoherta, quanto sarios. 
mais desfal'cada, isso seria,até certo ponto indilTcl'ente, por- l\)JS () proO'ramnm-insh () nobre senauor pela província de 
que já na priméil'a sessão do COl1'ente ann,o se disse ((~e () G;yaz, DÍl~i fl'1l1lcamcnte que () pro"I'umma tem suscitado 
voto de graças enceI',rava ,Ce;lSUl'a ao ~abmete transac~~ ,e nesta casa uma discussão acarlemica, gscusa~a, Programmas 
tamhe!» ,!-o actual, pOlque fize!1\ s~us.o, actos f[lIe motn~a- para cre"r e robustecer partidos não acredito que ten~ão 
rão pl'lnclpahn~n~e as accusaçoes dll'lgtoas ao de30 de maiO, I grande eillcacia. Dizem os litteriltos (pagal'ei este tributo á 
e t.oilavLa o mUllsterw prosegulU em sua marcha. Desde" nova tendcncia que abriu no senado e meu nobre amigo o 
pOIS, que está reconhecIdo na pratica que as votaç,ões do I SI', barão de S. Lourenco .... ) 
senado não importiio necessarimente fi quedn dos gaollletes, _. . 
comprehende V. Ex. que cu não teria motivo nem interesse O SR. HnAO DE S. LOURENÇO: -FUI eu o Cl'endo!'? 
para considerar escripto sem censura um voto de graças O SIl. PRESIDENTE DO CON5ELlIO : -Dizem que, depoís que 
que ross~ realmente hostil. houve arte poetica, não appareceu poema como os de Homero, 

O nobre senador pela provincia de Goyaz, SI', presidente, que exi~tiu muito antes que alia se formasse. Ou ha accord() 
reservou o melhor de slIas setas para di~pnrar contra a si- entre os membros de um partido e então um programnu!. 
tuacão e contra o ministerio : acompanhemo-lo. cscripto é desnecessario, ou DitO ha esse accordo, e em tal 

F'allando da sítuacão, S. Ex. repetiu o que não cessa de I caso o \lrogramma não póde ter a virtude de encadear os-
dizer em discurs?s ê em apartes, a, sàher: que a.situação do- animos, de tlirigi-Ios de um ~o~o regular e uniforme. 
mmao!e é uma SItuação nascente, IllcomprebenslVel. Dlr-se-ha porém c-Se assim 0, como fizeS:'6 darte da com. 
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missão incumbida de organisar o progl'amma, de que se tem 
aqui tratado, como tomaste interesse em sua adop~[o? Res· 
pondo francamente. 

Dos trabalhos concernentGS ao programma, das conferen· 
cias que houve, o essencial, no meu sontir, não era um pro
gramma escripto para ser exposto á critica publica, contendo 
a solução de todas as medidas que se pretendessem realisar, 
a norma do partido em todas as emergencias, O essencial em 
lUeu conceito era fazer nascer do contacto de liberaes e con
servadores e de seus debates por assim dizer em família a 
conviccão de que o conservador era verdadeiro liberal como 
o libero aI era verdadeiro conservador, e de que para um c 
outro o respeito á constituição era um artigo defé, Conseguido 
isso, como se conseguiu, o mais OI'U faci! e viria naturalmente. 

Entretanto o programma, de que se tem fallado, fez-se, e 
não ba contradicçilo senão apparente entre os que affirlllão 
que foi approvado e os que negãO a sua approvoção. 

O SR. '1SCONDll DE JEQUlTlliUONIlA :-Deixou de appl'ovaJ'-se. 
O 811: P!.IESIDENTE, DO CONSELllO :-Explicarei a apparente 

contradlcçao. Pnmelramente o nobre senador pela provmcia 
da .Bahia, que assignou com restriccão o voto de gracas não 
se mostra perfeitamente lembrado do que occorreu. - , 

O SR. D. llANOEL :-Apoiado. 
O SR. PRESIDENTE DO COl'lSELIIO :-Organisado o pro"ramma 

(no que o n_obre senador! a, quem me refiro, teve maio~ pnrte) 
declarou nuo querer assistir a nenhuma das conferencias em· 
que ~avia de ser discutido, porque (disse elle em carta cuja 
pubhcaçào ilutorisou) não queria exercer na situacão 'outra 
mHuencia que não fo.se a de sua voz no senado: Assistiu 
entretanto (a instancias minhas) á primeira reunião em que 
houve algum debate. 

O Sn. D, I\IA.NOIlL: -Apoiado, assistiu. 
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELno: -E a nenhuma outra 

conferencia esteve .presente, nascendo d'ahi que não assistiu 
aos ,debates segumtes e li approvação do programma que 
ultenormente teve logar. Approvou-se no que era impor
tante e substancial: a respello do modo de resolver certas 
questões secundarias houve quem discordasse, não estando 
eu mes~.9 de accol'do com torlos áccrca de certos pontos de 
menor ~mportancla. Houve então quem ponderasse a conve
niencia de, em vez de publicar-se o pl'ogrumlUa, mandarem-se 
cópias delle aos co- religionarios das pl'ovincias, para que 
prestassem a sua adhesao, como succedeu. 

Direi "inda uma vel: não ligo demasiada importancia a 
programlllas escriptos de partirlos. Pensando com V, Ex. 
Sr. presid~nte, que o cult~ das ~etl'as.!lo alphabeto não dev~ 
ser preferido ao das tradições mtelhgentes, acredito que a 
l:atuação ha de manter·se e prosperar monos por um pro
gl'amma escripto que lhe ·sirva de evangelho do que pelo 
accordo espontaneo das id6as e doutrinas dos que lhe são de
dicados. 

Sinto muito, Sr. presidente, ter tido necessidade de dar 
estas explicações tão alheias ao debate, mas V. Ex. vê que 
fui forcado a da-las. 

O nôbre senador pela provincia de Goval, Sr. presidente. 
atacand~ directamente o millisterio no fInal do seu dlscursó 
disse que elle não representa a situação. Que S, Ex. pense 
d~ s,Jtuacão como !be parecer, que acbc-a má, detestavel, é 
direito ~e .adv~r8al'lo que póde livremente exercer; mas negar 
qu~ o mlUls,terlO é parlamentarmente organisado e representa 
a. Situação e o que se não póde admittil': o gabinete é filho da 
situaÇão. 

O SR. T. OUONI:-Apoiado, é filho legitimo. 
. q ~l\. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Abertas as camaras, o 
Ind!vlduo. que [Óra nomeado presidente da camara tempo
J'al'l?, fOI ta~lbem chamado pela corÔa para organisar o 
gabmete, deSignação quo assás revela ter a corôa querido 
proceder de accordo com a opinião preponderante na Illesma 
camara. Comprehen~e V. Ex., Sr. presidente, tão versado 
como é ~estas materlas, que haja no regimen representativo 
lUodo mal s regular de organisacão de ministerio? Acredi to 
que não (Apoiadas). A situaçlio, repito, llóde ser má no 
conceito (lo nobre senador por Goyaz, pó de 8. Ex. condem-

na-Ia como quizer, mas não pode razoavelmente negar que o 
gabinete resultou parlamentarmente da situação (Apoiados). 

Disse mais o nobre .ellado!', Sr. presidente, que o minis
terio é simples preposto, simples caix~iro. Ol'a, SI'. presi
dente, expressões de tal ordem, já parece que era tempo de 
se não empregarem mais em um parlamento: na camara tem
rOi'aria, ao menos, apezar do verdor dos annos, que poderia 
servil' de escusa a algumas demasias, não se ouvem mais se
melhantes expressões. Entretanto aqui forão proferídas, 

O Sn. PrnENU Bt'ENO : E retiradas, 
O Sn. PIlESIDENTB DO CONSELlIO :- Forão retiradas, mas o 

nobre senador sabe que: !leseit voa; missa reve·rli ... 
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHoilnA Depois de retirada 

uma expresslio, é estylo não tocal'-se mais nisw. 
O SR. PIIESIDEl\'TIl DO CONSllLllO :-Pois bem; tambem cu 

retiro o pouco que tenho dito a tal respeito. 
O Sn, VISCONDE DE JIlQUlTlilllo:mA.:- V. Ex. dissernuito. 
O Sn. Pn:llSlDENTIl DO CONSELlIO:- Creio que disse muito 

pouco. 
O Su. VISCOIlDE DE JEQUITllinoNllA :- Pel·doe-me ... 
O SlI, pnESIDENTE :- Atten~ão 1 
O Sn. "ISCONDE DIl JIlQUlTlNlIONnA :-, E mais se disse na

quella occasião. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- O que disse eu então 

que merecesse reparo? 
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllOilHA. : - Que o nobre senador 

por Goyaz não podia otrender a V. Ex. 
O Sn. PRESlDllNTE:-Attençãol 
O SIl. PRIlSIDEl\TE DO CONSELHO: - Disse-o, é verdade, e 

repito, mas em bom sentido, Pois ha offensa em dizer (lue 
um senador não póde atrender a outro? 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllONIIA:- Não foi V. Ex. quem 
disse isso. 

O SII. pnEslDENTB DO CONSELHO: - Fui eu, mas no sentido 
quo acabo de expender. 

Acrescentou o nobre senador por Goyaz, Sr. presidente, 
que a l!0siÇã~ do ministerio é falsa porque não tem maioria, 
e referiu-se a votação da camara na (Iuestão da estrada de 
ferro de Pel'llarnbuco, em que o governo perdeu 28 amigos 
que tantos são os que votárão contra o pensamento do go
verno. A verdade, porém, é que.,nessa mesma votacão, SI'. 
presidente, o gabinete teve grande maioria, pois'votárão 
com clle 57 membros da camara, e nos 28 votos contrarios 
figurão alguns dignos representantes que o gabinete continúa 
a considerar como seus amigos. 

O SR. D. DIANoEL:-Dedicados. 
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELno : - Amigos dedicados, sem 

duvida. 
O SU. VISCONDE DE JEQUlTlNllONRA : - São contrarios unica

mente aos desperdicios de dinheiros publicos quando temos 
15,000:000$ de deficit. 

O Sn. PI\ESIDENTE:-Attenção, 
O Sn. PRESIDENTE 00 CONSELHO :-Senti muito que aquelles 

amigos discOl'dnssem do governo, mas, digo-o segunda vez, 
não os considero adversarios. 

O Sn. T. OTTOIiI :-Apoiado, nem póde considerar. 
O SR. VISCONDE DE JEQUlTIl'\HONU: São inimigos dos 

desperdicios dos dinheiros publicos. 
O Sn. PRESiDENTE DO CONSELHO :-Hontem Sr. presidente, 

o nobre. senador ~O! llinas-Geraes, dizendo abuudar nas irléas 
contranas ao additlvo concernente á estrada de ferro de Per
nambuc?, sobr~ que v~rsou a votaç!lo alludida, declarou (o 
que mUlto senti, por Vll' de um amigo tão importante) que 
importava doação de dinheiros publicos. 

O SR. T. OTTONr :-Disse que não era assumpto para uma 
questão de gabinete, 
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O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Faço justiça ao caracter 
do nobre senador, pensando que sua intencão não foi offen-
der () ministerio. • 

O SR. T. OnorH : - Nem podia ser. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Entretanto, obriga me o 

nobre senador a dar uma explicacão. 
Sr. presidente, V. Ex. sabe que das questões de estrarlade 

ferro, como é essa sohre que houve a votação, de que se 
trata, correndo, como correm, pOI' outm reparticão, eu ape
llas tenho o conbecimento que resulta de um exame abreviado 
para fazer, como membro do ga/linete, idéa dos nego cios oc
CUl'l'entes. Direi, ,pois, em poucas palavras o que me .par~cer 
hastante para mostrar que não ha - doacão de dmbelr05 
publicos - na I'eferida questllo. • 

A comllanbia emprezaria da via fel'l'ea de Pernamhuco, 
Sr. presidente, bavia esgotado o capital garantido sem ter 
concluido as obras a que se obl'igitra. 

O SR. T. OTT01"I; - Esbanjou-se todo o capital. 
O SR. VISCOt'iDE DE JEQUITI;;IlO;;llâ :-E' melbor substituir 

o termo-esgotou-pOl' ac(uell'outro-esbanjou. 
O SR. PRESIDENTE DO CO:;SBLIIO; - Consumira, bem ou 

mal, todo o capital, sendo certo que pelo respectivo contrato 
o gOV~l'1l0 se não re~erviÍra o direito de fiscalisação. que lhe 
cumpna exercer severamente. Não tendo meIOs para prose
gulr e terminar a obm, a companbia dirigiu -se ao governo 
pedindo garantia para o augmento do capital necessario á 
COllclUlião da estrada. Era então ministro da repartiç,10 COfi\
petente, o Sr. Almeida Pereira, o qual peremptoriamente 
mdeferiu a pretencão. 

A companhia, Sr. presidente, voltou a carga, sendo mio 
nistro da agricultura o Sr. iilanoel Felizardo que, abrindo-
lhe a porta... . 

VOZES :-NãO senhor. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO : - Deixem-me continuar. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIlONUA: - A consequellcia é 

gratuita. 

O Sn, PRESIDENTE DO CONSELHO o-Se ainda não disse o que 
queria dizer, como afllrmar que tiro consequencia gratuita? 

O Sr. lHano~1 Felizardo não indeferiu, como o Sr. Almeida 
Pereira, a pretencão, porém mandou proceder a exames. 
Procedendo-se aos' exames, e sendo cada vez mais urgente 
levantar dinheiro para concluir a estrada, dinheiro que a 
companhia sem o apoio do governo não podia levantar na 
praca de Londres, dirigiu-se de novo it mesma companhia 
ao ~overno. estando no minísterio da agricultura o Sr. Si
nimbú. O Sr. Sinimbú, Sr. presidente, atlelldendo provavel
mente a que o tbesouro era já pelo contrato obrigado ao Juro 
do capitat de 1,'200,000 Librr.s da estrada de ferro de Per
nambuco, a qual, sem o 1l01'0 favor solicitado, se não 
acabaria. 

O Su. PIi\!ENU BUENO; - Então o governo a uão rece· 
beria. 

O Sn. VISCOND-E DE JEQUlTINHO?1nâ: - Ob! V, Ex. per-
doe-me. 

O Sn. PRESIDENTE: - Attenção. 
VOZES: - OuÇãO, ouçito. 
O SR. pnllEIDEl'ITE DO CONSELIlO: - Attenúendo, digo, a isso 

e á urgencia de levar ao cabo obra tão importante e provei
t08a, promettcu á companbia proteger perante as camal'as o 
favor por ella solicitarlo, uma vez que o allgmento do capital 
necessario ~ara a conclusão das obras, juntame~te com o 
capital primItivo, não excedesse o nmximo do capltal garan
tido á via ferrou da BahIa, e comtanto que o governo, man
dando procedel' a um exame por pessoas de sua confiança, 
verificasse como havião sido gastos os dinhcircs nas obras da 
estl'udu 

Não entro, Sr. presidente, na apreciação 'Ie scme.lha~to 
promessa: o que digo é que com ella e sob a fé que msplra 
a palavra do governo, levantou-se em Londres o cap1tal ne-

cessario para terminar-se a estrada, que dentro do prazo 
estipulado se concluiu. 

O Sr. Bellegarde, Sl·. presidente, ratificou durante o seu 
minister.io a referida promessa, e ultimamente o meu collega. 
o Sr. ministro da agl'lcu,ltura, achando na situaçãO que acabo 
de descrever esse negocIO, entendeu que não devia ser indiff()
rente á palavra de seus antecessores, tão positivamente em
penbada em uma praça estrangeira, onde tanto convlÍmmau
ter o credito, sempre inconcusso, do governo do Brasil. 

Diz-se agora, Sr. presidente, que os ministros, que promet
têl'ãO a garantia solicitada não podião fazê-lo. Eu, porém, 
lembrarei sómenle um facto. 

O 10 concessionario de via ferrea no Bmzil, o Sr. Tb. Co
cbrane, tinha um contrato assignado em 1840 pelo Sr. An
drada l\Jachado, N;1o havendo dado comeco ás obras da 
estrada de D. Pedro Il (era essa a estrada de sua concessão). 
pagou a multa, a que por isso estava sujeito, e obteve rati.
fiúaGão do contrato primitivo do ministerio do visconde dI) 
a1oóte·Alegl·e, com duas clausulas novas, a saber, garantia 
de juro, e isencão de direitos para as materias importadas 
que fossem destlnaúas ás obras da estrada. Levado o contmto 
,is cumaras, entendeu-se (contra o meu parecer que fiz valer 
como foi-me possivel na discussão) Ilue o corpo legislativo 
podia reprovar o contrato todo e admlttir a idéa geral de au
torisar o governo ti contratar com (Iuem melhores condicões 
offerecesse. Desprezou-se assim um contrato valido. • 

O Sn. PlMENU BUEliO: -- Apoiado. 
O SR. PRESiDErlTE no COXSELIlO:-E desprezou-se allegun

do-se, como agora se faz, que o governo não estava autori
sado por lei a fazer semelhante concessM. Entretanto o que 
suecedeu Sr. presidente? Succedeu que o concessionario, 
apoiado na opinião dos mais notaveis jurisconsultos do seu 
paiz, oppoz ti lei que passitra o seu contrato celebrado com o 
governo imperial, e conseguiu o seu intento. Reconheceu-se 
e confessou-se alinal que do contrato de Cochrane só depen
difio d~ approvacllo do corpo legislativo as duas novas claua 
sulas de garantiâ de juros e de isençãO de direitos, que lt 
lei que parecia prejudica-lo não se podia consídel'llr subsis· 
tente, e que portanto sem transaccão com Cochrane não era 
possivel contratar-se com outrem. Cochrane venceu, e seu 
iJireito foi respeitado apezar de um aeto legislativo que de
terminára o contrario; e uesta parte appello para os nobres 
senadores, que suo conselheiros de estado, e devem ter per
fnita lembranca dos factos, a quo me estou referindo. Eis-a(jui, 
pois, Sr. presidedte, um precedente que vem em apoio do 
ministerio actuul no procedimento que julgou dever ter na 
questão da estrada de ferro de Pemambuco. 

Voltillldo, Sr. presidente. a declaracão do nobre senador 
pela província de Minas Gcraes, e' venJo nella mais um 
documento de sua habitual e reconbecida franqueza, devo 
dizer n. S. Ex. que o govCl'no deseja que o nobre senador 
se entenda com seus amigos na camara temporaria e os 
convide a se pronuuciarem como entenderem de razão, di~o 
na camara temporaria, porque, como já tive occilsião uo 
declarar, o governo não retira-se por votação do senado, 
oude se não pólio fazer questão de gabinete, ao passo que 
tendo já não digo uma votacão contraria lla outra camara, 
porém mesmo nma fraca Iliaioria. entenderá que não pode 
gerir os negocios publicos. (Apoiailos.) 

O Sn. l\!l:'llSTllO DOS ESTR!NGEIROS: - Muito bem. 
O SR. PRESIDENTE DO CO:;SELllO: - Tornarei agora em 

considcracão, SI', presidente, uma observillfão do nobre se
nador pelá Bahia, meu digno amigo, (juaudo disse que não 
approvava fossem nomeados vice-presidentes, homens in
fluentes em partidos nas provincias. Creio IIue urro foi uma 
censura. 

O Su. FElln!Z : - Niío foi censura. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELllO: - Achando-se o nohre 

senador pela Bahia, a quem me refiro, de accordo comigo no 
que toca it nomeação e demissão de empregados de confiança, 
não sei como S. Ex. não reconhece tambem (lue, para bem 
servir rias vice-presidencias, nuo pode ser embaraço a quali
dade de adherir il uma parcialidacle politica. N,10 se po(lem 
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mandar vice-presidentes de fórn da provincia, e então me 
perece que a boa politica aconselha a nomeacão de homens 
preponderantes do logal". Assim, o partido conservador tinha 
na vice-presideneia de PernamlJllco o Sr. visconde deGamara, 
gibc, e nÍllguell1 razoavelmente Ih'o podia leVa!' a mal. O 
mesmo succedia na Bahia com relação ao SI'. Wanderley. 

O Su. D.l.n1o DE S. LOURENÇO: - Nunca foL 
O SIl. D. MANOEl. : - O SI'. Tiberio. 
O SR, DAIlÃO DE S. LOUilE1'QO: -Esse, sim. 
O SIl, POESIDENTE DO CONSELllO : - Pois bem, o Sr. Tibe-

1'io' cnda partido, pois, está no seu direito, colloeando It 
fre~tc dos lIegocios os homens mais dedicados e inlluentes. 
Elles que, em vcz de governarem por detrás do reposteiro, as
sumão a responsahilidade que lhes compet~, Se forem bons, 
lllostrem-se taes ; se são exagerados e [I'cncticos, raslluem Q 

capote, como diz o Sr. barão de S. Lourenço .. , 
O SR. DARÃO DE S. LOUllllJSÇO : - Apoiado. 
O SR. pnESIDENTE DO COi'\SELUO: - E fiquem de uma vez 

conhecidos como homens uagerados 'o improprios para posi
ÇãO de confiança. 

São estas, Sr. presidente, as observações que tinha u fazer. 
O SI'. 1)1 ..... 0 de S, Lourenço. -Sr. presidente, eu 

nllo tinha intencão de tão cedo voltar à tl'ibuna, e menos de 
tomar parte nesta discussão, da qual fugia, () por isso a quiz 
encetar antes que entrassem no debate os campeões do nosso 
parlamento, porque assim eu poilcriu conciliaI' a attencáo 
do senado, que agora está distrallida, pelo conHcto de grãn
des idé<ls, de argumentações corradas e ilIustradas, que 
V. Ex. tem presenciado. E' diíllcil que eu possa conciliar 
a henevolencia do senado Ilestas cir~umstal1cias. Fallarei 
como um episodio, que se introduz no meio deste grande de
bate á que temo. assistido; {atendo sempre o papel de uni
dade. 

O Sn. FEllnAZ : - OIbe que o chamão singula.r. 

O SR. BAnÃo DE S. LOUOE~ÇO : -Sou. 
O SR. D. l\i;J'WEL: - Ainda não jurou bandeira? 
O Sn. llAUÃO DE S LOUIlEI\CO: - Não senhor; mais tal-

vez acabe por jUl'ar. -
O SIt. D. !l.!.NOEL: Dá-nos grande prazcr, 
O SR. RAIIÃO DE S, LounENco: Eu tenho de fnllar. Sr. 

'Presidente, sem o querer, nfiô s6 para dar algumas rcspos
tas ao meu nobre amigo, o Sr. presidente do conselho, como 
para aplacar de al{,':uma maneira ou desvanecer essas intrigas 
que, ~e tem querido formar entre mim e as musas (hilari
da(le) a )lonto de já se fallar no meu enterro, quando aponas 
acabo de re5nscitar, sendo umeacado de não ter versos 
quando se tratar dcUe (Hilal'úlade): 

Eu, portanto, tenho duas cousas a fazer; tenho de enten
der-me,e de explicar-me com o nobre presidente do conselho, ... 

O SR. FIlRMZ:-E fazer seu testamento. 
O Sn. fiARÃO DE S, LOVRENÇO:- ... c tenho de conciliar-me 

com as musas. 
O SR. FEnnAZ:-Não {a. testamento? 
O Su. BAIIÃO DE S. LOUlIE1'CO:-O nobre. presidento do con

selho portanto ti em parte caüsa dos apertos em que me acho. 
O Sr.. PRESIDENTE DO CONSELllO,-Todos me Mo de agra

dec()l' isso, 
O SR. BARÃO DE S. LOUllENÇO:-V. Ex, sabe que o Sr. Pl'(;_ 

sidente do eonselho nHo deixou de ser um pouco injusto para 
comigo ... 

O So, PRESIDENTE DO CONSELI10:-Não foi minha intenção. 
O SR. DAIIÃO DE S. LouRENco:-, .. porque eu não podia 

olrendol'. " 
Quem é flue no nrnsilllão sabe a amisade especial, quasi 

de parentesco, que consagro ao SI', presidente do conselho e 
a sua familia ? 

Portanto cu poderia olrendel' a alguem ; a elle, não. 

o Sn. PRESIDENTE DO GONSELlIO:-E nem me considerei 
olrendido. 

O SR. BAnÃo DE S. LOUilllNf,o:-Nem tambem ao gabinete, 
porque seguramente não venho c0ll!- pretellções ; e nem trago 
vÍnganr.as a exercer, nem. ressentimentos por olrensas rece
bidas .• 

Sou tambem amigo do nobre ministro da fazenda, cuja 
moderacão, bom proposito e maneiras amaveis estou acostu
mado a"respeitar 'lesde muitos annos; embora eoUocndos em 
bancos oppostos, sempre nos estimàmos. Quanto aos outros 
senhores, alguns dos quaes nilo conheço ainda de vista, não 
tenho Illás informacões delles. Portanto, senhores, não nu
tro neuhuma illdispõsi~ilO contra o gabinete. 

O nobre presidente do conselho nilo me cOl'respondeu nesse 
sentimento de amizade, reflectindo e conhecendo, que meu 
proposito foi mais de ajuda-lo do flue de combate-lo, 

O Sn. PllESfDEi'\TE DO COl'lSELIIO:- Nem eu me dei por 
olrendido. 

O SR. MaÃo DE S. LOUfiENço:-Entiío, se S. Ex. nn:o se 
deu por üll'endido. como me fez accusações grayissimas, que 
garecião represalias de otrensas recebidas? 1'01' exemplo, 
b. Ex. disse (lue eu havia faltado o respeito ao senado: nilo 
é uma accusação graye? 

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Exl'liearei. Pe~o desde 
já a palavra, para uma explicação. 

O Sr. DARÃO DE S. LounENço :-Creio que não commetti 
essa falta; e o creio, não só porque a minha intençãO n ilo 
era praticar esse ncto de desrcspmto, como porque lJarece
me que o senado me ouvira com bondade, e até aceitar.ão, 
dando repetidos signaes de algum as"entimento ; o que "nilo 
era possivel que houvesse succedido. se eu o de5respeitaise, 
e olfeudesse, ainda de leve, sua dignidade. 

O senado hrasileiro nfio está ainda no caso do senado de 
Cesar! nem V. Ex, podia ouvir essa proposicão tio nobre 
ministro, sem de alguma maneira ofi'ender-se"; porquanto, 
guarda zeloso da dignidade do senado, e fiscal severo da boa 
regularidade das discussões, era natural qne me tivesse tlJa
mado á ordem, se eu me houvesse comportado meno, digna
mente. 1'01' conseguinte, Lalvet poderia ter eu usado de urna 
ou outra expressão que excitasse a bilaridade, poderia mes
mo ter concluido meu discurso eom algum dito mais alegre; 
porém é isto cousa hem diversa da censura do nohre presi
Gente do conselho, 

O SI'. PnESIDE~TE DO COI\SELIJO :-Não empreguei a palavr.l 
dcsl'espei to. 

O Sr., JlAnÃo DE S. LOUllENgO: - O nobro presidente do 
cOllsell1O accusOU-llle tambem âe me haver occupúdo muito 
de minha pessoa, o que, se é uma indiscripção ou leviandade 
em qualquer inuiyiduo, é Íllll erro illllisculpllvel para um ho
mem som merito; seria mesmo uma vaidnue frivola e inutil 
na llIinha posiCão. 

Eu, SI'. presidente, creio que a grande intelliganeia do 1l0-
hl'c presidente do conselho, não podia fazer-lhe acreditar, 
que a defmiclio que dei da minha pessoa, som duvida, em
pregando o estylo figumdo, (osse a expressão do conceito 
que de mim faço, ou do papel que litternlmcnte represento. 

Eu, nor exemplo, não qucl'o ser gmlso, nem tii.o pouco 
me considero ser sentinella perdida .... 

O SIl. FERRAZ: - Nem irmã da caridade 7 
O SIl. BAnÃo DE S. LOUlllll<r.O: - Empreguei semelhantes 

imagens, ou expressões llto vívas, para exprimir de uma ma
neira bem sensivel, a missão que me impunha uas presentes 
circumstancias, pal':t chamar a attenelio do governo e a do 
paiz sobre nossa triste sitnação, em lista de. Jlí'ev~n ir !' me
lhorar futuros e proxllnos males, que minha lmaglllacão 
timorata receia, e até descohre já, enÍl'etanlo que nossa ím
previdencia nos leva a oecupar o tempo com tao pouco pro
yei:'J! 

SI'. presidente, nilo sei se é pelo estado particular do meu 
espirito, que não tenho esperancas DO (u turo que se me apre
senta carregado I Prevejo grandes infortunios; e estes meus 

" 



SEsslo EIII 8 Dl" JUNHO DE 1861. '17 

sinistros r~cei?s coromun,ic~va a quem pOde ainda ;lttellu~·1 prensa! E eu que havia contratado tantas e importantes 
los, senão lfitclramente dIssipa-los, Não tratava pOIS de roI- empresas, Cui considerado como nadando em riquesa ao 
nba pesôoa, Pll;sSO que ,m.e Caltav,ão os meio,s para oecorrer as despez~s de 

Tambem quando <lU me disse liboral, não quiz Cazer o meu ' ~lI\lIa Jlo~lçao -' HOJo, Sr. pr6slde~te, nillguem mais llOde du
elogio. Mas, ainda quo assim Cosse, dado o caso mesmo que vldar da lOJuslIca de ta~s caJumOlas ou llel'fidas insinua~ões; 
eu tivesse tido a intencão de convencer o senado de meus nlnguem dcsconiJcc,e hOJc, (Iue eu posso ostentar firme, e des
sentimentos liberaes, séria isto uma pel'tcncão menos digna., assombrado a qualIdade flUO s~mpr,e m~ ~companba de uma. 
ou que merecesse a severa censura do nolirc ministro? Por probIdade ']ue_1\ nClI,hum out:o IIlvejo. ,N? Julgamen~o das mi
que n<1o me deixa semem' para colber depois? Sou, ou tenbo nhas culpas llao tCl'a a Pr01'llIcIlCla Dm01\ de pumr-me por 
sido tão ulltipoda (Ia libel'dade, que seja um dcsproposito dar est; :'erg~nhoso ?l'lmc.., "~ 
alguns llussos, e mostrar vontade de S6I' recebIdo na phalang~ 101 po~ ~~e paleceu-m~ Cem nlguma IlISlnUaçM, procedente 
dos Ilberaes exclUSIVOS de meu paiz? Quando me dec1arCl ?US palm,la. do noblo plesldente do conselbo, que ll!e apres
liberal, pareceu ,me que al"'uem se havia rido, como de uma .01 a pelhr a pala~ra, conhecendo agora que enganeI-me, se-
proposiçãO estrall,ha, e ent~o lH'?Cllrel justilicar-m~, sem flu.e gUl\~O a~ ~eclara9ues repetidas de S. Ex. , " 
fosse meu proposlto fallar de nllnhit pessoa, e, Sllll, ballllt- SI. plcsldcnte, tenho Icspondldo ao noble nUlllstro; e antes 
tar-me para meu novo baptismo. Foi ainda mais o nobre pro- qu~ ~lgulllas conSHJerações Caça soh!'e os dehates, D~sta dIS
sidente do conselllO, em recompensa do muito bem que lhe cussao, qucTo relllo\cr todas as mtngas que possilo lmp~dlr
desejo: dirigiu-me UDla insinuação odiosa, quanto á minha m~ o eoncll~nr~ll!e com as musas, c?m os P?etas de ml~ba 
vida pubhca passada. Porquanto, lembrando, para moles- t~l m!. que con.tltuem um poder, ullla Inlluenclt\ que respeito. 
tar-me, os dilIerentes nomes que eu me havia dudo, aecres- E~ nuo condemnel as musas, antes as desejO poupar, o que 
centou de sua casa-ex-~rocollsut l-Sem duvida Callei em nuo se gas.tClIl tanto, p..u ra a ~onservaç~o de sou brilho, . 
proconsul, em pedodo mUIto diverso de meu discurso, e sobre SI', preSIdente, eu llUO desejO que seja desprezada a poeslU, 
assumpto bem di!ferente, como o senado preEenciou, Eu, pois, nem ql!e o bomem de ~nel'lto, p~rque Cl\~ versos não (~eva ser 
ilão pod}a. chamar-me ex-proeonsul; I?go. Cui chamado peta a,lJl'Ovelta,do. O que J~i\O qu~ro e que seja o estl'? poetlco, um 
nobre nlllllstro, que devera ter-se roCel'ldo a algum tempo de tlt,ulo pai_a os Calgo, maI~ UlIlJOrtantes u~ admHustração pu
minba, vida public~, à pl:esidcneia v, g, da Bahia, O que Ilhca. Nuo s0!1, portanto, ~nlm,lgo da poesia. E' 1'8r1ade que 
podeI'el responder a uma Ulsllluacão tão vu"a ! nunca Ilvc gelto pala fazel vel~os: m~s smto-me com algum 

"," estro, apen!ls faltando a rima. \Htlarzdade prolongada,) Oe-
O Su, PRllSlllENTE DO CONSllLuo,-Nenbum, nenhum, veru reflectu' os que se mostrão 150 assanbados em favor das 
O SR. BARIo DE S. LOURE1'CO;-Dcclaro ao senado, de- musas, que minha indisposicão com e1]us não é a ultima 

clafo ao paiz, que não ohstallté ser um resuscitado, que deu palavra, nem uma inimizade' perpetua; os does sexos nunca 
contas no outro mundo, e delle volta escoimado de culpa e estlio mais proximos de uma rcconciliacão, como no auge de 
pena, não me recuso a presta-Ias de novo, Neste longo inter- seu odio, quando se maldizem reciprócamente. Ouem sabo, 
vallo tive sufficiente espaco para refllectir, e depois de um portanto, o que poderei ser amanha dcerca da poesia! 
vigoroso exame afianço com firmesa, que posso, e devo ter Agora, SI', presidente, algumas consid-racôos passo a Cu
commettido faltas e erros de intelligellcia, ou pOI' ínhabili- lor sobre a discussão bavida, na parte relativa ao meu pri
dado; porém, nenhum por vontade, ou que posSão envergo· meiro discurso, Lembra-se ° senado de ter eu censurado a 
nhar-me. Estimo, e até agra(leço, (fue so lembrem do meu situação pela allscncia de principios, e pela Calta de um pro
passado, para que eu aproveíle toda occasião de discutir gl'amJllU ou handeira, que nos reunisse iÍ. eBa. 
meus actos. O nobre senad .. r pela provincia da Bahia (o Sr. Nabuco), 

O Sn, PRESlDll~TE DO co~sELno : _ Não trazidos pOI' mim, esl;i completamente d" aceol'do eomigo neste ponto, e em 
, t' alguns outros, S, Ex. disse quo reconhece desde muito a quo nUo tIve es a, mtenção, necessidade de um programmn. de uma bandeira, e \Iue fi 

O SR, BAnÃO ])E S. LouRENco;- SI'. presidente, estou no havia apresentallo ; mas que cita, ou Eeu progranulla, ue que 
caso de certas vethas, que nada obtendo do presente, e m6- 1I0S leu Ullla parte, mlo obtivera upprovução, O nobre sena
nos esperando do futUI'O, gostiío de fallar do seu passado. E' dor pela provincia de ~1!llas (o Si'. Ottoni), tambem fallou 
pois, um prazer, ti ainda mais um servico, furcar-me a di,; nesta apresentaçilo, mas Igualmente dcchll'QU não ter conhe
cutir os tempos anteriores, ainela mesmo:para ileITcndcr-me, cimento da sua approvaçàu, O nobre senador pda provincia 

Cl'eio, que o nobre presidente d o conselho tentou, ou quiz do Rio-Grande do Norte, porém, nos as.cgurou que a llppro
reeordar uma época, em que servimos ,juntos em um gahinete, vaç'io tinha sirio (!lId;;, mns IÔl'a llc hom:;, lá depois de 
quando diz S. Ex, haver experimentadQ dissahores maiores, e l111ul'uti da noite, (lIUarid"dc.) 
mais amargos do que aquclles que porventura lhe poôsa CDzer 
experimental' uma opposição como a actual;parecendo que esta O Sn, D, M_,~OEL :-Qual fóra do horas I E$tu vamos reu-
referencia llódc despertar o pensamento de ter o nobl'e mio nidos, discutimos muito. 
nistro solTrido por seus companheiros I E, como eu Cui um 
deUes, e certamento dos mais maltratados por esse partido 
parlamentar, que até quiz marear algumas rapul,ações ... 

O SR. PlIllSIDE~TE DO CONSELlIO ;- N,10 iem nenhuma rela
çãõ eom V, Ex, ; eu alludia ao partido parlilmentm. 

O SR, DAnÃo DE S. LOUREMO;- O nobre presidente do 
conselho devêra ter relllectido sôbre as injustas occurreucías 
dU[IUelle temIJo ... 

O SR. P,:tESlDENTll no CONsm.no:- DIe desgostavão muito, 
me dIssemo mUItas IOsolencias, 

O So. BARÃO DE S, LOUHIl~CO o-Poucos ministcdos sem 
duyida, Carão tão maltratados pêlos representantes de seu pro
P!'IO .partldo! pelos exagorados, principalmente de tres pl'O
"'mClas I 

O Sr., PR);SIDE~TE DO CONSllLllO;-- Não me referi a isso. 
O SR. SOUZA fuMOSI- Entretanto foz muitos beneficios ao 

paíz. 
O Sa, DARIo Dll S, LOUREIiCO:--Eu fuí uma das "ictimas 

mais feridas I Qllízerilo mesmô pôr em duviua a probidade de 
alguns membros do ~nbmete, quer 11<\ tribuna, quer na im-

O Su, PRESIDENTE ;-AttCllÇão, 

O SR, SOUZA llnAlico (ao Sr. D, Manoel);-Deixc fazer rir 
e nós fiquemos eallados ou riamos tambcni. 

O Su. BARÃO DE S. LounE:,no: - V. Ex. estft muito zan
gado; eH sei rir e sei chorar: 
. O Sn. SOUZA Fr.,u;co :-N,10 estou zangado; estou até me 

rlJldo, 

,O Sn. DARÃO DE S. Ll)uREIi~O : Do. que eu ouvi, SI'. pre-
s!dellte~ seGue-se que não houve pubhcaç,10 do progm'ilma, 
Uma 101 progmmma, ou bani/clI'a guardada na gav~ta, n~10 
pódelur execução, ser objecto de nOESO culto, ou centro de 
reunIão, 

O Sn. D. MANOEL ;-Não queremos muito culto. 
O Sr.. DARÃO DE S. LOUllElir.O: - Desde muito tempo cu 

estari~ nlbtndo Das bandeiras· do progrc~so, se, porventura, 
elIa tn'essc tido pllbltcação, 

O Sn PlIlENTA BUIll"o ;-E' verdade. 
O SlI, D, ~IAlíOEL :-A;;Ol'íl está publicadn, 
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O Sn. BARÃO DE S. LOURENCO : - Desejo saber agora, em 
que lugar é que se presta o Juramento (hi/aridade), porque 
estou. promplo a aceitar, porque professo todos aquelles 
prmclplos. 

O Sn. D. l\[ANOEL:-Nlio ha juramenlo. 
O SR. DARÃO DE S. LOURE!'(CO: - EnLiio basta protestar 

aq~? • 

O SR. D. l\[ANoEr. :-Sem duvida. 
O Sn. DARÃO DE S. LOURENCO (estendendo a mão) : - Pro

testo aqui, protesto solemnenieRte, Sr. presiJente, estar por 
aquelles princípios de programma feito pelo nobre senailor 
pela. provincia da Bahia, e approvado às 11 homs da noite. 
(Hilaridade. ) 

O Sn. RODRlGUES SILVA: - Perto da meia-nonte. 
O Sn. D. nIA:NOEL: - Y. Ex. resuscitou muito sarcastico. 
O SE. DAnÃO DE S. LounENco: - Não· offando a niugllom 

com minha linguagem.. SI': presidente, succedeu eom esta 
demora da publicação de tfio acertado progralllma, o mesmo 
qne aconteceu no tempo dos Hebrcus, quando as leis Corão 
feitas Il~ Monte Sina]: levúrão l,i muito tempo, e cançados 
os Israelitas de esperar por Moysés seu cheCe, esquecêrilo de 
seu Deus, de sua religião, Ilcrdêrão a Cé e adol'<lvão o bezerro 
de ouro. Eis o mal da situacão; foi o resultado de~ta de
lJ!o!,a da publi~açilo .. do progrÍlmma. e da sciencia dos prin
ClplOS que devH10 dIrIgir o novo jlarlHlo. 

O nobrc senador pela provincia da Dabia, tambem concor
dou comigo na desconvenieneia, na excentricidade ou extra
va~ancia, nUo sei que nome lhe dê, da existelleia de um di
rectorlo ao lado do governo, dizendo (jU~ o governo r. quem 
deveria ser o propl"io djrectorio, até niesmo ]lroleg~r conve
lIIentementc as candidaturas de seus amigos. Aqui ~stú por
tanto, um dos cbefes da sltuacão encostando-se á minha hu
milde opiniào, ou eu tendo ádivinhado n sua, não devendo 
pcrt~nto parecer estranho o que eu à semeluante respeito 
OUSCI avançar. 

Sobre a conciliação, SI'. presidente, eu estou de aeeol'llo t~m' 
bemcomo nobresenado~' pela provincia daBiluia{o Sr.Nullllca). 
parece-me q~e a eoncJ!lilção nuquellp.s tempos pretendeu se 
que fosse T1porosarnente lima fus[o dos partidos. e n[o 
a!luillo que (hS5e o nobre senador llcla provincia de Mnto
Grosso, que fôrn apenas um desarmamento dos antigos adios 
COIII a conscrvaçfio da autonomia rJe carla partido. Tanto é 
exacto o que o nobre se~ador pela I3abia disse, que ainda 
me lembro Je que se qUIZ, e se proclamou entüo completo 
esquecimento de todo o passado, devendo o futuro do ]Jaiz 
e de cada um de nós ser cOllsa inteiramente nova. ' 

O SR. FERIIAZ: - nlilo ahaíxo. 
O Sn. BAnAo DE S. LOUnENGO : --- Recol'do-me tambem de 

uma exclama Cão (Iue, ao o-uvir' a lIova doutrina do chefe 
11aslcador da fwndcira. fizera ° nobre senador. o Sr. Cle
mente Pereira, de saudosa memoria ; disse elle :' (( Se o pas
sado nada filais v .. le, a que ficarei cu sendo, que nada mais 
posso fazer nesta idade? " Portanto, a conciliaeão foi, na in· 
tenção de seu chere, a Cusão dos pal·tidos, uni mundo 1101'0, 
·e !lã? o desarmamento temporaria dos mesmos partidos para 
depQls tOfn,!rcm as arl11as, quando desapparecesse a coacc,to 
que. os contlllha. Portanto, já vê V. Ex., SI'. presídente, que 
eu Já não :vou ficando tüo unidade, queJ'ú vou me upproxi
mando mUito, e de (luem? De um cbefc a situacão ! 

<;lra, agora eu quero prevenir ao senarlo e aós meus ex
amigos ... (ex nITo, porque aínrla os considero taos, mas são 
amigos velhos), porqlte eu 1Ioje não pertenco á pbalan"e al
g~ma por mais. glol:iosa 9ue seja.; continuo a conser~al' a 
nunba autononua; e a dlfferellç.a (j~e o nobre pl'esiflenle do 
conselho l!n de nchar sempre na 1Ill11ba conducta. Os meus 
nobres amigos velhos parece que dão para matar ... 

O SR. PlIllSIDENTE llO CO~SELUO : --- Amizade, quanto mais 
velha melhor, 

O Sn. BAnÃO D}" S, LOUREN~O : --- '" e eu [oco apenas al
gUDlas advertenclas par~ el1sma~. (Ri/arillado.) A d6se dos 
meus nobres e velhos amIgos é dose talvez de malar,póue ser 

veneno; a minba é de curar. l\leus nobres e velbos amigos 
querem sem duvida a queda do gabinete, e eu quero a con
servação delle. 

VOZES: -- Não queremos. 
O SR. DARIo DE S. LOURE:.r-o : --- Tanto querem que dizem 

que o ;;abincte não é o c1lefc da situaçiío, querem que venhüo 
os chefes da situação carregar com a responsabilidade da 
adminisLraçito ... 

O SR. RODRlGUES SILVA: --- Todos têm responsabilidade. 
O .Sn. DARÃO DE S. LounE"QO : ---.... e eu não quero isto; os 

meus vel1l05 amigos querem c1legar a um fim 11 cIo absurdo, pela 
exageração rJo mal; eu qucr? corrigir, como posso, a si
tuação; quero que vamos "Ivendo, não quero exagerar o 
mal para corrigir; quero a conservação. do mesmo que está; 
e procuro vel' Ee Os negocias se cncammhilo a evitar novas 
mudanças; ponlue, cmum, não quero mais reacções, desfjo 
que cllas terllllnelll, pOIS ~ão a mort.e do paiz. Já vê o nobro 
president~ do conselho, (Iue não sou inimi;o, sou propria
mente an1l;0 ... 

O SR. PHESUlEIiTE DO CO~SllLlIO: --- Já. declarei isso mesmo. 
O So. DARio llE S. LODHEN~O: ---... um amigo caustico ... 
O SR. PI1ESIDEl'iTE DO GO!,(~ELUO : --- Um amigo poeta. 
O SII. DAOAO DE S. LOUllEl<ço:-Poeta, não, já me declará-

1',10 inimigo dos poetas; como sou amigo do gabinete, desejo 
saber o como e porque as causas se fazem; Ulu amigo imper
tinente. 

O Sn. FEOM.Z:- Todos os 'Ve11l0s 5[0 impeltinentes. 
O SR. DARIo DE S. LouREoço:-Tambem não aceito a pro

posiç<1o do nobre senador, que me deu ° aparte. 
Sr. prcsidente, cu qUflndo fallei a favor dos vel1l05 e ex

perientes, não acreditei fallar de mim, po]'([ue não me supo
nho velho (hilarillade); l1ftO me SUP]lllZ velho, e nem o sou, 
e isto declaro l)om que não se acr~dite que tratei da minha 
propria causa qUllndo defendi a delles. E' indispensavel que 
i5to fi~ue bem explicito, para que minha defesa mantenha 
sua força. 

O Sn. fERnAz:--Exhibindo a certidão de itlade 'l 
O Sr.. DARÃO Dll S. LounENCo: - Sr. presidente, o fallar a 

Cuvor de lima cnusa ([ue pócl'e ser commum não entendo que 
seja desar, e se acaso eu me quizer auxiliar da poesia, nella 
acuôrei apoio, (l0l' quanto dó. exemplos que põe qualquer pes-
50ô, por mais importante que seja, da mais elevada catue
goria, uma personagem divin'" á coberto de todo dosar; 
não orrendendo a delicadeza quando uoCendo uma causa 
eommum, e que Ibe possa tamhem interessar. 

O Su, FEr.UAZ: - Em verso? 
O SR. lJAIlÃO DE S. Lour.wço:- Sim, em vel'50 se o quer. 

( Hil(ll'úla '!e ) 81', presidente, Y. Ex. deve lembrar-se do 
que succedeu quanuo os porluguezes tentarão dohrar o caho 
da Jloa-Espcran~:n, e o capitão. Vasco da Gama com sua ar
mada devassar QS lUares da Indm, e encetar a conquista da
quelles numerosos (lovos. Eu não sei se é verdade o que vou 
referir, e se lal acontecimento se deu, porém, está escripto 
em letra redontla, cousa em [{ue muito creio, e na linguagem 
que não mente. Irritados os deoses marítimos desta ousadia 
(lo dems31uuento de suas aguas, assim como o deus nacho, 
antigo conquistlulor da India, (Iue via com ciume os novos 
rimes de sua gloria. 

O 50. FERRAZ:- Era com medo do opio. 
O SR. DAHAO DE S. LOUnllNCO: - Conconel"ão todos a um 

congresso que o mesmo llacho· convocara no Cundo dos mares 
pô ra se concertarcm nos meios de destruir a armada lu
sitana. 

O SR. FEnnAZ ou RODRIGUES DA SILvA:-A que horas? 
O SR. BARÃO DE S. LOUREõCO : - No fundo do mar não ha 

dia, nem noute. (Hilariclade.fEntão o deus Racho rompendo 
o silencio do divino congresso, consta (lue estas IJhrases dis
sera em seu discurso: 
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E não consinto, denses, que cuidei? 
Que por amor de VÓ$ do cEio descI; 
Nem da magoa da injuria que 50 [reis, 
lIlas do (lue se me faz tambem a. mÍ. 

Esta linguagem, pois, (Iue o poeta julgou não ser imligna 
de uma divindade, n,10 me cuvel'r,onbal'ia. se, porventnra, eu 
a adoptasse nesta occasi,10 ; porém, não preciso do exemplo, 
porrlue disse já que não ~e conto no numero dos velhos. 

nos nauCragios, sendo o primeiro nos perigos! s6mente, Sr. 
presidente, porque era dedicarlo a um dos mais benemeritos 
candidatoo tle minha prov;ncia I não é licito ao empregado 
sympathisar com o mcrito, com o talento e com a bonesti
dado? 

O So. FERREmA Pm'~A:-Apoiado. 
O SR. DAUÃO DE S. LOUnE!í~o: - Eu fui quittro annos pre

sidente da Bahia, e o que digo do patrão-mó'!' do arsenal, 
digo-o com conbecimento de causa. 

O S1\, pnESIDE~m DO CONSELUO : - E' muito partidal'io, 
O SR. DA nÃo DE S, LounIl:;Co: - Não é exacto, apenas 

tem muita amisade ao Sr. DI', Fêrnandes da CunlIa, 
O Sa. rnE5IDE;>ITIl DO GONSELno : - Abusava de seu em- . 

prego, 

i SI'. presIdente, tocarei de passagem, porque fOI obJecto de 
d scussão prolongada, no direito do governo de demittil' seus 
adversarios dos empregos, e de nomear exclnsivamente 
seus amigos. De ordinarfo nãO tl'llto de semelhante materia, 
e eU! these deixo ao governo o arbitrio das escolhas, particu
laI'mente (lUanto aos empregados de confiança. Este principio, 
porém, tem tido uma abusiva elasticidade, que não julgo 
indispensavel {I conservacão e boa marcha dos ministcrios. 
Eu uão me refiro a nenhum gabinete em particular; o abuso O So. BAUÃO DE S. LOURENCO : - E' uma calumnia, em 
tem sido praticado por todos. Devo accredital', que tendo a que S. Ex. não deve acreditar, e lhe cUUlJlre exigir factos. 
nova situação o proposito de reformnr.os. a~usos passados, Assevero-lhe que não abusava, e deve crer que a inimizade 
melhoremos neste particular, que tem dnulIlUldo as \anlagens ou a injusta perseguIção ba de sempre procurar pretextos 
da fixidade da monarchia americana, fazendo-nos passar pela para cohonestar-se, e os acha ne5tes termos vagos. O patrão
mobilidade da repablica. móI' pediu conselho de investiltuçúo, e um inquerito regular 

O progralmna que ouvi ler, faz nutrir esperanças de rue- sobre sua conducta, e não se lhe deu, 
Ibora neste ramo da publica administraclto; e creio qne o Tambem pela justica se praticou um aeto inqualificavel! 
ter ficado occulto por algum tempo foi pãra dar lagar a que Tirou-se a um atltigó teuente-coronel da guarda nacional, 
a invel'são se fizesse elll escala grande, e 11 contento do partido muito bom servidor do estado, e sempre garantia da ordem, 
vencedor, llllrll depois entrar-se nas vias de moderação, não só o commando do batalhão, como a fal'da I e por mo-

Como succede, SI', presidente, com as reformas rias repar- tívo falso, ainda que verdadeiro insufficiente; porém, CQIl!
ticições publicas, cujos autores tem a cautella de consignar pletamente falso. Foi dcmitlido o SI" CbrístovãO Pereira de 
as garantias de estabilidade para depois, sendo sua aCf.ilo Mascarenhas a pretexto de ter excedido o tempo de uma lí
j'eformadora ad libitum, arbitraria; ficando os concursos e as cança, que pedira pm'a it, tratar de nego cios seus em· outro 
condições de babilitação para os successores na governaça districto. Eu tive em minhas mãos o desmentido desta fal
(Hilaridade). O arbítrio regula em quanto governamos, pa'!'u sidado, que entreguei á presidencia da provincia: o verda
Obs81'var o ensaio; depois que deixamos ° poder os logares dcil'o motivo foi a poUtica. 
são vitalícios, para seguranca de nossos amigos uhi alTan- O Sn. PRESIOE('(TE 00 CONSELnO : - A' quem se refere? 
iados. • 

O Sn. BARÃO DE S. LOURENr.O :-Já mencionei o nome do 
Nus monarchias, Sr. presidente, mesmo constitucionaes, ou SI'. Dlascal'cnhas do districto 'da cidado da Cachoeira. Não 

talvez sómente nestas, ê conveniente que o novo gabinete re- me recol'do de outros factos, e Ilem tenho o pi'oposito de os 
mova as causas proximas, que podem embaraçar sua marcha; denunciar aqui, porque fujo destes detalbes; o devo fazer 
porém, nUo se deve á cada mudança de ministros, particular- illsti~a ao nobre ex-ministro da fazenda, declarando que ~m 
m'ente sendo estas.tãoamiudadas, derramar o terror por todas sua reparti cão não apparecêrão tMS exemplos que se deseJ:I.
as Camilias, ameaçadas de perder o pão que as sustenta 1 va, antes S. Ex escolheu muitas vezes o merito nO grupo 
aiuda nos Estado~-Unidos isto se dava todos os quatro annos. dos que pensavão diversamente em política, não lhes negan
mas agui ba, pelo menos quatro mudanças em quatro annos: do a deVida pl'omocão. Quanto ás demissões dos empregados 
E' do Inter~sse geral, da nação, do "'o vemo mesmo, que S8 de policia,lIada dii'ei, e lIem me importiio ; e o que o govor
conserve as especialidndes das repartições, que se aprecie a no acaba de fnzer, todos têm praticado: o abuso tem sido 
habilitação experiente; e sobre tudo, que se respeite um geral, c con-viria que cessasse. Desejarei que, depois de 
'luasi direito adquerido pelo empregado de longos annos, eu- completada. ~ reorganisação da situação, ao meM~, .fique It 
callecido no servico publico, e que nilo pôde encetar uma no- maior establhdade de nossas causas como um prinCipIO para 
va industria. Como uRmittir um bom 5el'vidor, que tem satis- a nova éra. 
feito suas obrigacões e em nada tem desmerecido ante seus Eu, Sr. presidente, não é de agora que assim penso, por-
cbefes immediatôs 'I que mesmo no tempo do meu procouSlIlarlo, que durou qua-

Não costumo chamar a discussão para esse lado; mas, não tro annos, e em que tive umarebel!ião armada ao pé de J!lim, 
é sem vantagem tocar de passagem em sem~lhante materia. e via tentativas de reproduzil' se o mesmo no meu dlstncto, 
Eu acbv, Sr. presidente, que o governo não ahusou mUIto de não dei demissões, Na secretaria mesmo vivião tr~nquillos 
tal arbitrio em minha provincla na quadra eleitoral, onrle, meus aflversal'Íos ou descontentes, e lá ficarão. SI alguma 
com tudo.os seus agentes pl'oeurariio intimidai' com repetidas vez a conv~niencia do sel'viço publico me ac.on5elhavaa relpo
ameaças os pobres empregados, mas ficárão nenas ; e eu não ver algum IOdlVlduo, elllhe dava cousa eqUIvalente ou maIOr, 
culpo o govemo por um!l tal condu~ta, que lbe poderia ser comtanto (IlIe o tirasse do lugar de confiança sem Ibe fazel' 
estranha. Exemplus, pOI.'em, .s~ demo, poucos, que me.re- Ulal e á sua familia, porque sempre me repugnou que unl 
voltarão; e como ~e parlleulurlsao algt;ns, os m&,lCIO~at'el de homem que não Ó criminOSO, que tem 10, 20 ou 30 annos de 
pass~gem,. sendu IS.tO cOlltra meus ballltos: Escandahsou-me I serviço publico, veja-se de repente reúuzldo á d~sgraç~ de 
VB!m gratw a demIssão de um ~mprcgado scculldano do cor- não ter com que alimeutal' seus filhos no dsa segumte. Esse 
relO, com .18 annas de bom servIço, gosando da confiança dos deleito não ti deste governo nem daquelle, é de todos, e cu 
chefes, cUJo nome ató ljJnoro, e que ~Ie consta ter fieado sem hei de combater sempre semelhante abuso. . 
l'ecurs~s, e ]laveI' recebido com lagl'lmas a IlOtlCIa de ~eu 10- Eu tinha dito tambem ao senado,que não entraya na analyse 
f0..1'tunlo ~ sOll!ente por t~r Sido eleitor em uma fl'eguezla onde da red,lcção do voto de graças, para descobm alguns cs
nM se ~hspnto~ a elelçao, e ter, segundo se dIsse, recusado pinhos occultos, algum ataque desCarçado, atç., porqun 
o voto a sltuaçuo I ilesejava occupar-me só do que fosse utll, e aceItava o que 

Tambem feriu-me, ou m~ foi dolorosa a persiguição ~o pa- se me a~resentaYa descoberto. Olhem que aconteceu o qua 
trão-mór do arsenal de mannha da Bahia, um dos serVIdores eu prevIa; o nobre ministro tem mais em que pensar, não 
publicos do mais reconhecido merito, e que conta os elogios viu o que estava encolm'to nas phrases do voto de graças, e 
de seus superiores, e agradecimentos do publico, quasi com declarou logo que o adaptava. Mas lã veio U!!} dos men:bros . 
os dias do auno! cuja vida tem sido barateada nos ineendios, e da commissão e disse "Adaptastes 7 Pois ba Isto e aqUllloll, 
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e agora S. Ex. se vê em embaracos : já disse que adoptava; 
como ha de recuar? Eu tinha alguma cousa que dizer a este 
respeito, mas não quero .... sempre direi em resumo. 
. Ha ou havia na Chapada da Diamantina, uma maneira de 

negociar realmente muito exquisita. Um sujeito dizia a 
outro: 

{( Quer comprar esta pedra? - Quero; quanto pede por 
ella?., A pedra valia, supponhamos nós, 400$, o sujeito 
pedia 1 :000$, e o outro dizia: " Não, é muito caro.-OliJe 
que a pedra tem estas e aquel!ns qualidades. -NilO duvido, 
mas dou-lhe sómente 700$. » Então o dono da pedra a en· 
tregava dizendo: {( Está c)l[usado )); e o escrupulo de cum 
primenlo da palavra era tal que o comprador, apezar dessa 
declaração que indicava o ter sido logrado, pagava a quantia 
Jiromeltida, 

Foi o que aconteceu ao nobre presidente do conselho; 
otrerecêrão-lhe a resposta á falh, do throno, e S. Ex., dnn· 
do-Ibe um sentido que ella não tinba, aceitou-a, e agora Ih<' 
dizem: « Está enfusado I " (llilaridade.) 

lUas, se o nobre ministro entende que deve fazer alguma 
emenda para destruir os espinhos que es!.lVilo .enco?ertos, 
mas que apparecem agora e o molcstão, nao r.uvldarel votaI 
por ella. 

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELlIO:- Não faz questão. 
O SR. BARÃO DE S. LOUHENÇQ:- O senado nMpode ou não 

deve razcr questões de capricho; nem receber como ta~s as 
declaracões dos ministros, que elcvão a questões de gabmete 
as de mera conveniencia. e de muito contestada justiça. Se, 
IJOl'em,alguma grave medida róI' aqui di~cutida, que o gover
no entenda indiópensavel ao bem do pau, como os r~cursos 
para uma gucrra, a elcvaclio do exercito, ou emprestlmo ur
gente etc., e pelo senado -rejeitada, o patriotismo do gabi
nete o Im de aconsclhar a retirada, para que oulro Ibe suc
ceda, ou que mais confianca inspire, ou que dispense a exi
gencia ou a medida recusacfa. E' natural que em uma seme
Ih~llte hyp~th~se urro se besitasse um instl1:n~ entre.?, res
peIto e a dlgllldade do senauo, e a substltUlçao dos mInI.tros, 
Eu, se fOra o ministm que so[resse a dcrrota, teria o bom 
senso de assim condusir-me, curvando-me fi deCisão de um 
ramo do corpo legislativo em nada inferior ao outro, c fi 
quem a constituicão tem confiado ainda atribuições especiaes 
de grande c subida importancia para guarda e segurança das 
instituições. 

O SU. PRESIDENTE DO CONSELllO:- Mas ha um corpo vil a
licio, contra () qual não ba recurso de dissolução. 

O Sn. llAl\ÃO DE S. LOURENr-o: -É mais uma garantia esta 
vitalicidade com que a constituicão quiz fortificar um ramo 
de tanta confiança, e que deve güa I;!! ar, e já lem guardado as 
instituicões, oppondo barreira aos excessos da demagogia. 
Quem {oi que obstou ao progresso das idéas exageradas que 
succedêrão 1Í. abdicaçãO, o durante a minoridade, porque 
passou a n~ção ? 

O SRo VISCONDE DIl JEQmTINHoNllA : - Quem pode tndo li 
o governo, que só faz caso do apoio da camara dos depu
tilaOS. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELnO: - Jã tenho dito o COn
trario. 

O SR. n.\Dlo DE S. LOUDENCO: - Sr. presidente, creio 
que ouvi o nobre senador por lIlinas lamentar, como um obsta
culo ao nosso aperfeiçoamento. so.cial, a intel\i~~ncia dad~ 
pelo senado ao art. 61 da conshtmcão, tornando Ilvre a acCl
tacão da call1ara convidada para a "fusilo proposta pela outra. 
Eú te~bo tido tempo, neste meu retiro, de firmar pela refle
xão, minbas opiniões sobre muitos ponlos de conlestacão de 
nossa política, e ácel'ca de alguns tenho juizo feito e ímmu
tavel. A adbcsão que dou á intclligencia do senado sobre o 
art. 61, é completa e conscienciosa. O senado com ella fez 
immenso sef\'iço ao paiz. 

A constituição quiz, que a lei fosse consentida pelos tres 
ramos do C01'J10 legislativo. 

O Sn. PIMIlNTA IhJENo:-Tres votos. 
O Sn. DAnÃo DE S. LOUREN~O :-Quando o senado v. g. 

consente na reunião das duas camaras para. uma deliberaçãil 
commum, emhora sua maioria abi Mja vencida, adberiu tn
citamente, talvez lllesmo expressamente, ao que fosse resol
vido. Neste caso a lei passou por SAU consonso; o que não 
succederia se o senado fosse obrigado fi prestar-se á uma fu
são, na cerleza de ser vencido por uma maioria dupla. A 
interpretação contraria ti que se deu pois ao art. 61 seria 
um suiciflio, e provaria a incapaciddade do senado para des
empenbar a alta missão que Ibe rôra confiada. Eu respeito, 
até invejo a eOl'agem dos nobres senarlores, que em époc.as 
tão difficeis souberiio guardar o sagrado deposito de nossas 
verdadeiras lil erd ldes ... 

O Sn. PnlE.NU BUENO :-Apoiado, esse grande serviço_ 

O nobre ministro foi censurado pela falta de relígião com 
que se redigiu a falia do tbrollo, não invocando a Divina Pro 
videncia em topicos de muita importancia, e principalmente 
em um em que só a Divina Providencia é que sallcciona o 
acerto da escolha. A fanar a vçrdade achei razão na oppo-
sicão; mlls, como o nobre presidente do conselho prometleu 
núnca mais cabir em semelhante falta, eu não insistirei a 
esse respeito. Limitar-me-hei a dizer que não é sómente 
como dl;se o lIobre presidente do conselho, nos pnizes onde 
os monarcbas são j;ontifices, que laes inv?cações tem logar, 
todas as vezes que se trata de aconteCimentos de maior 
gravidade. E, notarei de passagem, que priuci()alwente 
pela communicacão dos casamentos de nossas Pl'incezas 
lmperiacs, a falla do tbrono pedia esta invocação solemne. 
E' um facto dos mais importantes em urna monarcbia, 
c tambem dos quo necessitão do auxilio direclo da divin
dade para o bom acerlo da escolha. Nos paizes onde a 
religião ó uma veI'dadc não são os monarchas sómenle, os que 
invoc~o a providencia divina nos seus aetos, e na sua lin, 
guagem oJliciaes_ Neste momento me oeeorre uma nlledocta 
suecedida entre o embaixador ing1ez e o grande Frederico 
da Prussia., que não ostentava mUlla religião, e passou por 
um espirito libertino de seu tempo, eomo o demonstrou na 
passagem que vou referir. Todos sabêm que aquellc grande 
guerreiro, autor da nova tacHca de vencer batalhas, pelejou 
ü·:torioso contra quasi toda Europa, batendo os exercltos de 
1I1aria Theresa da Austria, daFrança, dalIespanha,e de muitos 
estados Allemães. Seu uniao alliado era a Inglaterra, e não 
me recordo se o Hanover. Conta-se que depois de vencer Ullla 
batalha lhe communicara o embaixador inglez a derrota de 
suas tropas pelas rorç.as fl'ancezas, e quo accrescentara: mas 
a Inglaterra espera reparar este desastre com o auxilio da 
Provtdencia. Frederico irritado do l'evez que se lhe annun
dava, e da pouca efficncia do auxilio inglez, Ibe respondera, 
fingindo ,se admirado: agora sei que vosso governo tem lllais 
este novo alliado I (a Providencia) Sim, respondeu-Ibe des
peitado o embaixad~r, e é um alliado que não nos custa muito 
caro. Rereria-se aos saerificios pecuniarios que a Inglaterra 
fazia D. Prussia, e do q'le Frederico se esquecia, para apreciar 
sómente a derrota das tropas inglezas. Já vê V. Ex. SI', pI'e
sidenle, que o auxilio (hvino era, sempre foi, e é invocado 
pelos bomens que occupão po,ições importantes, e quando 
tratão de successos graves; e este auxilio ou invocacão é 
estranbado sómcnte pelos impios,'como'se diz teI' sido o grande O Sn. BARÃO DE S. LOUHENCO: - , •. _ e que snberemos 
Frederico, o rei pbilosopho da épocba.' defender se o quizerem ainda êontestar. Acbo-me desassom-

O nobre senador pela provincIa de Minas fez algumas re- bn,do, Sr. presidente, das propaladas ideai de reformas 
flexões sobre a posicão política do senado, e de aecordo com constitucionaes, não só porque tenbo ouvido, como pela lei,. 
sua lÍ1gua~em o nonre presidente do conselho parece ter de- tura do progl'amma que se diz approvado, o qual vai mais 
c\urado inoitrerente, para a existencia do~ gabinetes, qual- além do meu pensamento, e nem admitte proposicões de re
quer votação desta. cas~ I. SI', pr~s.idente, eu entendo' que.o f~rmas que a co~stituição cons~gra. Este desengano, po~é~, 
p~nf\d~ em nossa ~OnStIIUlçl!O. pohlIca não occupa uma pon- al1ld~ ql!e a.nteclpado teve a VIrtude de acalmar o ~SplJ'lIO 
f) ,o h~o 56cundana, sendo mexaem em these, semelhante I pubbco mquleto pelas ameaças de. exagerações, e fOI então 
aoutrma. prudente adop ta-lo na nova bandCll'a. 
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De instituicões disse o nobl'e senador -pela Bahia que se 
diz autol' da sítua~[o,devemos estar satisfeitos, cumpre refor
mar os codigosj c· desde logo introduziu no pr~gramma, para 
se~Ul'anca certos pontos destas reformas. Eu creIo, (lue o 
pa~·tido liJ;eral está. em boas mãos! hadc ser eodilic1Ulo mfal
livelmente (hilal'itlade) , e a politica ha de tOlllar seu vCl'fla
dciro camillho, o da publica utilid~dc. A rcstl:ic,Ção do nobre 
senador pela Bahia, na eomnussao (Iue rc(lIglU o ,:oto de 
gl'a~as, limitou-se á questão de llnlavra sobre a .maIs, con
V6mente expressfLo para a "amntla da muependencIa do. IlU,
gistrados; eu votaria com n" eommissã(l se fossc obJecto de lu
tu, e a restricçào fosse escripta em alguma emelll~a; pOl'(illl a 
aceitação do nobre presidente dq conselh~ me dls pensou de 
nbraç'11' um dos lados, o 'íue I~UltO estune,l. ,. .. 

Jã, porém, que se falia da IIld~pendencm dos JUlzes~ direi 
alguma cou~a de passagem, sem l"volve~:me na que~tao das 
aposenladonl\s, que guardo pal'a. occasHlo op.portuna, con
servando por ora o meu capete. Lnlllto-me a IndcllcndenCHl 
que se desejou conciliar com as incompatibilidades, 

81'. ])l'esídonte, eu combati as incompatibilidades, quamlo 
se discutiu a lei eleitoral,ponlue não vi vanlagells nas I?edl
dns.' nem minha opinião sobre sua constitucionalidade deixava 
de vacillar. Hoje duvitlo mais da sinceridade do govel'llo., e 
da opiniãO mesmo libel'al, qualldo advo"'ou a cansa das 1Il
com]latibilidades. Se houvesse boa vontade do governo, com 
a legislaçüQ actuul, os juizes seriã? em Illuit~ p'eflnel~o n~lllel'O 
na camara dos deputados j bastilnil (Iue os JUizes nuo vissem 
na luta eleitoral um campo para suas ambições, de carreira 
ou profissãO, e no tl'iumpho unla certeza de avanço. Qual é 
o magistrado que -pôde disputar ou eutrar em conCOl'renCla 
para obter os melhores lugares, com ?S juizes deputa.dos? 
Nilo é bom, diz o "'overno, que o maglstmdo se O(stnllil da 
profissão, o jui~ pó'litieo é um g!'unde mal! Se, porém, algum 
bacharel nã:O magistrado, li eleito deputad~, pl'efere 1I0S IH'.I
meiros des[Jachos, aos que ficarão tranqUlllos no excrC1ClO 
da profissilO. Se ha um" va~a, ou uma promoçrro. a. melhor 
comarca, ou o melhor juizadO ha de ser dlulo ao JUIZ depu
tado. Portanto, os bachareis, seus pais, seus protetores, de
senganados da falta de vcrdade Ims leis, e no governo, pro· 
cura0 a politica para beneficiar os candidatos seus filhos ou 
protegidos. 

Sr. presidente, eu tambem occupo actualmenteum empre
go de confianca, e toco neste ponto para destrUIr o ql'lt ae 
mexacto se disse na camara temporaria, asscvel'ando-~e ahi, 
que eu percebia, pela commissão do commando supenor ,da 
guarda nacional da capital da Bahia, uma avultada (!uantta, 

O SR. PRESIDIlNTE DO GOl'iSELl!o:-Eu declarei logo, que isto 
não era 01acto. 

eia, e que f6ra pedir suas ordens para retirar-se, o seguinte: 
« Quero pouco, meu amigo, quero nao ouvir faBal' de sua 
pessoa, em todo tempo dI' seu exercicio, nom de bem, nem 
de mal." (fWaridac!e,) O bem o tornaria suspeito, o mal 
incommodaria o ministro. Eu cumpro l'eligiQSamente esta po
lítica e creio que ministros têm haviúo na repnrticão da jus
tiça, 'que igllorão semelhante commisõfLo minha!' 

O Sn. FERnElRA PE"NA: - Tem merecido elogios. 
o Sn. MnXo DE S. LOURENÇO: - Os p,lo[;ios procedem mai; 

da bondade dos que os darão; e hoJe n~o estão muito caros. 
Tambem, SI'. presidente, nl10 mo culpe V, Ex, completamente, 
e receba em meu favor o attenuante de Jlouco dever-me inte
ressar um commando, que nunca é OUVido para 0.5 despachos 
dos commaudantes de dilferentes corpos, 'luO sei, qumtdo 
delles tenho aviso omcial. Nunca fui consultado nem ouvido! 
Estas particularidades inlluem muito, e eu dollas nUo me 
queixo, quando sei que o mesmo suceede muitas v~zes aos 
presiclentes de provincia I Eu niio me reul'o ao actual SI'. mi
nistl'o, <{ue me parece comtudo tel' já feito Ullla destas no
mcacóes j dei'e ir a quem toca, e não insisto em que me 
o~~lfo, não se tand? o mesmo dil'cit.o de exigir de mim a boa 
dlrecção da dlsclphna, que se mantem mUito com a mnuencla. 
do conllu:J.ndante para os acceS:lOS e recompensas. 

No tempo velho isto nüo succedia; e quan(lo eu fui preõi
dente da Bahia, não se davão despachos sem minhas mfor
mações. 

O Sn. vrSCO,,'Dll DA nOA-VISTA: 
meu tempo. 

Nem isto succedia no 

O SR. BARÃO DE S. LOURE:lCO : Eis uma das razões por-
que so procura pam as provincias homens 1l0YOS,e não admi
nisLradores feitos j e tambem porque não ha pessoas notaveis 
que julguem hOlll'OSnS semelhantes commissõcs, aliás de tão 
subida censidel'ac<10. 

Parece, SI'. presidente, que o governo deve modificar 
neste ponto sua marcha. Não so presuma que tenho alguma 
razfLo de queixa de algum presidente, que tenba ido adminis
trar milllla provincia; elles so acMo nesta côrte, e algum 
presente ; q~e"'declarem, se lhes pedi favores e despachos, ou 
se lhes crem algum embaraço, Antes creio que não tel'áo du
vida de fazer uma declaração contrarÍ:l. 

O SR. FERREm" PENNA: - Auxiliou-me muito. 
O SR. BARÃO DE S. LOUnEl'(CO : - Nunca tambem delles 

recebi alguma oll'ensa, e de ordlnario se retiravão mais ami
gos de que tinllão entrado, reconhecendo a falsidade das 
illtl'igas e ]ll'cven9ões com que os pl'cpuravão os desafectos, 

O SR. FEnnEIU PEN:;,\: - Apoiado. 
O Sn. DAnlo DE S. LoUfiENCO: Contra o que nctualmente 

administra .a provincia digo ./.1.. mesma cousa, c lue desejo a 
maior {eltcHlade no de~empenho de sua missão, da. qual par
ticiparemos todos os babianos, Assim, Sr. presidente, fica 
cOllsignado que minhas reOexôes ácerca do desacerto das es
colhas em geral, e da mobilidade dos presidentes, proccdem 
de minhas conviccões sinceras, e não de- motivos occultos 
espcciaes ou indigôos de publicidade, ' 

E como conclhar a applovação, e agora a publicação do 
-pl'ogrumma da sltua9ão com a declaraçilo do nobre presiden
te lio conseltlO, de (IUO drspensa o tal )ll'ogramma? 

O SR. VISCONDE DE JIlQUlmmO.'íIIA :-lIIuito bem, vào-o exe
cutando. 

O Sn. BAnÃo DE S. LounENco :-Nunca recebi, d~balXO de 
qualquer pretextó, um real; terei sim despendido alguma 
cousa, ainda (IUO não muito, porque hoje aprecio melhol' 
estes nel;ocios, e reconheco os erros em flue tenho cahido. 
E, a fallar a verdade, oito me julgo perfeito commandanle, 
e tão zeloso como deveria ser. Se não rôra o chefe do esta
do-maior que tenho, e que carrega com o peso de todo o 
trabaUlO (llilaridade), eu teria feito peior Ogura, pois estou 
frequentes vezes, uma parte de todas as semanas, fóra da 
cidade. Se o govel'llo me tivesse dcmittido, certamente n,10 
se poderia dizer que o fizera injustamente; e eu não peço 
minha demissão, porque eutendo dever servir bem, ou deixar 
o emprego; para não se iuterpetrar meu pedido como uma 
hostilidade, e porque ,'ejo tambem que o service nada perde, 
e é bem desempellhado por meu immediato. Co"nservo a COIll- O SR. llAnÃo Dll S. LOURENCO :-Ficará a situacão sem 
missão, porque pôde infelizmente dar-se occasiüo, que não bandeira, continuará com o defého (Iue lhe notei antês de co
desejo, de ser preciso fazer alguma CO lisa, e pura estes CólSOS nhecer o progtamma approndo 'I ~lcu contentamento terá ~u
de maior gravidade, eu não deixo de servir, pratico, expe- rado (;10 pouco. sendo rejeitado um liel partidista, (Iue '1uet· 
ricota e conhecido na localidade, interessado C0ll10 sou pela jurar bandeira? Ainda que pellueno e fraco, Sr. presidente, 
conservação da ordem publica. eu podia prest~r algum servill~, desejoso de concorrer pm',i1. 

a Vida e duracao do actual gablllete pel'l. r;:!zões que J;L deI, 
O SR, FERREIRA PENNA.: -Apoiado. de penuanencla de governo, e de receIO de substituiciio para 
O SR. lIARÃO DE S. LOURllNço: -Son, pois, um conunall- peior. Não gosto mesmo de SOl' opposicionista; sou ântipoda 

dante eommodo para. a situaçüo (lominante, porque em nada de tal situaçãO; e sô peço ao nobre presidente do conselho 
lhe faco embaraco ; não me envolvi em eleicões, e sigo reli- que me alll'tlsente uma taboa para sahir desta incoll1moda. 
giosamente a política do governo, que em" certos casos ti a unidade, Ihlaridade.) Terei entilo companheiros ti defenso
do marquez de Pombal. Este famoso ministro respondeu ares; ,associação é indispensavel ao homem. 
certo juiz de fÓl'a, que despachava para um logar de -prQVill- Eu concluo, SI', presidente, votando pela 1\pprova~ão dQ 
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voto de grll~as, por ter sido elle aceito pelo gabinete; e 
quando o Sr. presidente do conselho, em vista uas explica
cões hostis da commissão, entender convir-lhe uma oulra re
dacção mais amiga, e esla for li mesa, declaro que volarei 
por ella, porquanto o meu fim não é denotar o gabinete por 
ostenta cão ; e sim o poderei fazer sómellte pela forca da 
conviccão em alguma questfLo de principios. • 

Tenlío concluido. 
o '!oI'. Zacharlas (para uma explicação) c-Sr. presi

dente, devo dar uma exphcação ao nobre senador que acaba 
de orar, e o farei em mui poucas palavras. 

Eu não tive, nem podia ter inten~ão de olIende·lo, não só 
por nossas antigas relaclles, como porque no seu discurso o 
nobre senador mostroú se antes amigo que adversario, ou, 
qaando menos, neutro. Referi-me ás suas palavras e nada 
mais. 

Quanto á. falta de deferencia para com o senado tambem 
alludi ás pl'oprias expressões de S. Ex. : eu explico-me. 

O discurso do nobre senador flira acolhido com frequentes 
risadas do senado. e, principalmente no fim, a hilaridade pro
longou-se. Então disse o nobre senador (palavras textuaes) : 

« O senado creio eu que está gostando de alguns ditos 
meus, o que me faz desconfiar de que talvez não IJií bem. » 

Esta passagem do discurso do nobre senador, Sr. presi
d~nte, fez despertar em meu espirito, e creio que no de todo 
o senado, o dito celebre daquelle orador grego, que ouvindo, 
em occasiito em guo estava fallando, applausos da multidãO, 
perguntou ao viZinho: Que tolice proferi eu? (Hilaridade). 

O SR. I!AnÃo DE S. LounBNço :-0 I'Íso nlio indica apreço. 
O Sn. PRESIDENTE DO COIlSEtlIO:- Se o riso do senado não 

indica apl'eco, o epigramma !.io nobre senador feria aS. Ex. 
mesmo. Se" indicava apreco, e o nobre senador julgava por 
isso que não ia hem, o epigramma era pungente contra o 
senado; precisamente nos mesmos termos que o fôra o do 
orador ~rego contra os applaus05 do povo. 

Eis, i:lr. presidente, o que tinha eu em mente quando fallei 
da falta de deferencia para com o senado, asseveração a que 
não dei desenvolvimento algum, e que agora mesmo não ex
plicaria. se a isso me nM obrigasse o nobre senador com fi 
seu discurso. 

O Sr. t'onzn Aamos:-Não pretendia tomar parte neste 
debate, mas abster-me como até agora das discussões politi
cas com que se tem occupado o senado no correr da presente 
sessão. Este proposito não vem de indilferenca; é o resul
tado da conviccão de que minhas palavras não são sullicien
tes para arredàr os males da presente situação, e do desejo 
que tenho de por minha indiscrição não contribuir para que 
elles se a~gravem. 

1\las, i:lr. presidente, o nobre senador pela provincia da 
:Bahia e o nobre senador pela provincia de DIinas-Gel'aes, fa
zendo·me a honra de se referirem a mim, e tambem o Sr. 
presidente do conselho, reproduzindo a censura que em outra 
occasião S. Ex. havia feito ao relatorio que orrereci á con
slderacão da assembléa geral na sessão de 186'2, obrigal'ão
me a dar algumas explicacões ao senado. Pedindo, porém, 
a palavra afim de dar.essã.s explicações, aproveitarei o en
selO para fazer algumas observacões sobre a Situação, a pro
posito do programma que lhe oilereceu o nobre senador pela 
Bahia, 11 quem eu havia de algum modo convidado para 
tomar parte na discussão e dar-nos a sua opinião. 

Não fui bem comprehendido pelo nobre senador pela Ba
hia nem pelo nobre presidente do conselho quando em ontra 
occasião me expl'Ími a respeito dos antigos partidos. Não disse 
que se acha.vão utinctos os antigos partidos liberal e conser
vador; disse sim que os antigos partidos podião conservar a 
mesma denominação, a mesma bandeira; mas que as suas 
inscripções devião ter solfrido alteração; que os partidos li
beral e conservador não conservavão então todas e as mes
mas aspirações dos antigos partidos. 

Não Ioi uma opinião de o~casião a.que manifestei nesses 
termos; era o resultado da mmha conVicção, e do modo por
que já ha. mais tempo eu via as co usas do nosso paiz. 

No anno de 1858, discutindo-se nesta. casa a resposta á 
falia do Ibrano, eu disse a segu.inte (IB) : • 

« .0.5 .d~us gralld~~ principios, em que em todos os tempos 
se. dlvld~rao. os espmtos,. são a ordem e a liberdade, cuja 
eXI$tencla slmullanea li altas de necessidade. 

« A constituição do estado, have1do com a maior sabe
doda .. ~a divisão e harmonia dos poderes politicos, regulado 
? e(Jul)lbno em que convem !lue elles estej~o, põz ll:m ItmitG 
as aspl~'açOes, MeLou em grande parte as dlvergenclIls entre 
os partidos de um e outro Jlrincipio a que se costuma dar os 
nomes de cOlIsel'vadores e liberaes: 

« A. sabed51ria ~e nossas íns~ituições eslá hoje fóra de to
da a dlscussao ; DIsto ha perfeita concordia. 

"Comprehenrlo, porém, que possa haver, e creio que 
em verdade ha divergencia, quanto ao modo pratico, quanto 
a algumas das leis regulamentares, que têm dado desenvolvi
mento aos dous principios acolbidos e consagrados nas nossas 
instituições. Nada mais natural do que esla uivel'gencia, 
sendo certo que todos não podem pensar do mesmo modo. 

" E aqui, Sr. presidente. seja·me licito manifestar o re< 
paro que me causa a pl"etenção de arvorar se a immobílida
de em doutrina, de modo que o liberal e o conservador, ain
da mudadas as circumstancias, não devem fazer em suas opi
niões a menor modi6cação. Como cada um se tem exprimido 
com franqueza, fallarei de mim. Estou convencido da con
veniencia e opportunidade das leis regulamentares que for ta
lecêrão o pdncipio de ordem, que derito forca á autoridade. 
mas estou lambem persuadido que hoje, sendo muito diver
sas as circumstancias se pôde e se deve dar mais desenvol
vimento ao principio liberal, não pal'a enfraquecer a autori
dade, mas para se gual'dar o equílibrio conveni~nte." 

Foi neste sentido que eu disse que os partidos antigos, os 
partidos que têm sido denominados bistoric05, não existião 
naQ.uella occasião, lacs quaes havi!1o sido, com as mesmas 
aspirações de outl"ora; e era na apresentacão das medidas 
regulamentares para o desenvolvimento de' nossas institui
ções, na discussão dellas, que eu esperava que, manifestan
do-se as opiniões, déssem logar á reorganisa~o do partido 
com suas crenças. ° nobre senador pela provincia de Minas fez-me a honra 
de referir-se a mim, recordando o que disse na outra casa 
sobre l\ minha entrada para o gabinete de 2 de mar~o, que 
S. Ex. attribue á genel'osidade de minha parte, visto como 
pelas opiniões que manifestei no parlamento, petos meus 
precedentes nas camaras, comparados com os do iIlustl'e 
cidadão que occupava a pasta da justica, era patente o an-
ta~onismo entre nossas opiniões. " 

Foi bondade demasiada do nobre senador pela província 
de Minas a generosidadé de que fallou; e S. Ex. ba de se 
recordar de que, na mesma oecasião, eu deneguei o antagonis
mo que o nobre senador suppunha haver entre mim e o 
honrado ministro da justiça. ° Su. T. OTTONI :-E' exacto. ° Su. SOUZA RA~IOS :-Em verdade, Sr. presidente, os fac
tos confirmão esta denegaGuo, e mostrão que eu estava em 
pel'feito accordo com o nobre ministro da justiça do gabinete 
de 2 de março .... ° SR. IIIAUQUEI DE CUL!.s:-Apoiado. 

O Su. SOUZA RAMOS:-... o relatol'io desse nobre ex-min;~
Iro, o demonstra da maneira mais clara. ° nobre ex-ministro da justiça, referindo-se nesse relato
rio á lei de 3 de dezembro de 1841, expoz as idéas em que 
todos os membros do gabinete eslavão de accordo ... ° SR. MARQUEI DE CAXI.!.s:-Apoiado. ° SR. SOUZA RAMOS: - ... idéas que forão acolhidas pelo 
gabinete que nos succedeu. 

No relatario do Sr. Cansansão de Sinimbú se lê que a pro
posta que apresentára para reforma da lei de 3 de dezembro 
era baseada nas idéas expandidas no relatorio do Sr. Sayão 
Lobato; e esta proposta em suas bases foi aceita pelo ac
tual gabinete, que não é suspeito ao nobre senador. 

Assim vê o nobre senador pela provincia de Minas que nlIo 
havia discordaneia entre. as minhas opiniões e as do nobre 
ex-ministro da justiça; accrescendo que sobre os de[eitos da 
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lei de 3 dezembro, não vou tão longe, nem ainda manir~st~i 
apprehllnSGeS no grão em que o nobre senador pela provmcul 
de lIlinns me attríbuiu. . 

Não entendo que as liberdades publicas se achem confisca
das que devíamos emprehender reformas para rehaver uma 
por' uma. Enxergo defeitos em algumas leiS regulamentares, 
por exemplo, na lei de 3 de dezembro a que me tenho reCe
rido, e tambem na lei de eleiciles. 

E' uma verdade geralmente reconhecida, e que eu posso 
sem incorrer em censura manifestar, que a eleição não é a 
legitima expressão da vontade da nação. 

O SR, VISCONDE DA. BOA-VISTA.: -Apoiado, 
O SR. SOUZA RAllOs: -Assim, a liberdade da eleição ach~

se, posso dize-lo, suppri~i?a entre nós; porém, ~emos a m:lIs 
ampla liberdade de expnmlr o pensamento; Celta a elelçao, 
temos a ampla liberdaile de tribuna. 

Jul~o porém, que 11. liberdade da eleicão, não está suffici
entem'ente garantida, sendo aliás assúmpto digno da séria 
attencão do corpo legislativo e do paiz, que tem o direito de 
ser ouvido e de intervir em seus negocios, 

O SR. T. On%: - Apoiado. 
O Su. SOUZA fuMos: - O Sr. presidente do conselho re

produziu a censura que Cez ao relatol'i? .que olTe~eci á ,consi
deracilo do corpo legislativo, como mlOlstro do nnpeno. em 
186f Consiste a censura, em que .chamei a attenção. do corpo 
Je"islativo para a reforma da admlnlstraciio \lI'OVInClaI, antes 
de" ter elaborado o respectivo projecto; inferindo dabi, o Sr. 
presidente do con~elho que o mesmo se dava a respeito das 
ontras necessidades indicadas nesse relatorio e nos dos outros 
ministerios. 

Antes de responder â esta censura V. Ex. SI'. p:esidente, 
me permittirá um protesto contra as novas. doutrinas, com 
quo a situaçãO actual se propoem a aperfeiçoar o.eglmen 
do systema representativo entre uós. 

E' sem duvida um direito do governo o apresentar pro
postas de lei, mas não é obrigação sua tão rigorosa que 
esteja inhibido de chamar a attenção do corpo legislatIvo 
sobre urna n.ecessidade, sem que teuba logo prompto o 
projecto de lei que a deva remediar,. .. . 

Esta doutrina so não contl'ana a llllCtahva das camaras 
le"islutivas, di. ao menos a entender que ellas não são as 
m~is competentes para conceber os meios mais adequados 
de satisCazer as necessidades publicas. 

Entendo que o governo tem satisfeito ao seu dever desde 
quo e3tá preparado para dar as informações de que .ne~es
sitar o corpo legislativo no desempenho de sua prinCipal 
attribuicão-Cnzer leis, 

Contri. a tendencia á certo tempo manifestada de absorver 
o governo a ntll'ibuiçãl} das cnmaras legislativas na propo
sicão das leis, tem apparecido reclamações nesta e na outra 
ca"sa, A doutrina que acorocua esta teodencia não me parece 
orthodoxa e de bom liberalisluo. 

Entretanto, como muitos dos nobres sen,adores sab,e~, os 
ministros de '2 de março, para malho!' defiOlrem suas I.deas e 
facilitarem a realisaçiio destas, havlão prepal'~do diversos 
projectos de lei" que em tem~o opportuno, depOIS de defiOl
tivamente conSiderados, senão olferccldos ao exame .das 
eamaras le!lisla tivas; eo tre ou tros, o da reforma da lei de 
fi de dezemDro, flue serviu de. b~se ~ proposta do nobl'e ex,
ministrl} o SI', Cansansão de Sllllmbu, e o da reCol'ma mUni
cipal, que e.teve em mito do Sr. marquez de Olinda, e se acha 
na secretaria como teve S, Ex, a bondade de me IDformar. 

Dadas esta's explícaçGes. peço licença para Cazer algum~s 
Qbsel'vacíles sobre a situacllo actual, meslllo por deCerenCla 
ao nobré senador pela Bábia, autor do programma, que ba 
poucos dias Coi lido na casa pelo nobre relator do voto de 
graças". .. 

SI', preSidente, a Situação actual se o:galll~ou com a queda 
do gabinete de '2 de março; não IDvesllgarel as causa~ deste 
acontecimento. Seja embora a perda da confiança das ca· 
maras e do paiz, corno disse na outra casa o !lObre preslden~e 
do conselbo; ou, como tem assogurado 11. Imprensa da Sl~ 
tuação, o conhecimento que teve.a corÔa da ~raqueza do 
partido conservador; é o que nã~ discuto; ~ervmdo-me das 
expressGes do Sr, Tlliers-respello a cousa Julgada. 

Tem-se cens.urado o gabinete de '2 de março por baver 
pro,vo~ado a CrISe que o forçou a retirar-se, quando tinha 
maIOria lias camaras, 

Senhores, muito difficil era a posicão do gabinete de '2 de 
marco, e difficil tambem seria a de ~qualquer outro gabinete 
tirado do partido c'nservador, para dirigir os nego cios publi
cos com proveito do paiz, dadas as condiCGes em' que se 
acbou, telldo .na oU~l'a casa uma opposiÇão n'umerosa, sabida. 
de seus propnos alhados. 

~lesmo nesta casa, ouvimos ao nobre senador pela Bahia. 
accusor a má díreccãO, a esterilidade dos 14 annos passados. 
Ora, o nobre senadol' e outros membros importantes que se 
separárão do partido conservador, e cujas vozes são ouvidas 
com attençfio, havião tido larga parte no governo do paiz du
rante esse espaço de tempo (apoiados). Assim, podião os con
sel'vadores contestar com vanlagem aquellas accusações? 
Potlifio, sómento ~ela forca de sua consciencia, porque reco
nbeci,lo que erão !fifundadas (apoiad.os), mas os advel'sarios, 
o paiz mesmo em boa Cé, podel'Íiio ser taxados de injustos 
quando .aceitavão com~ verdadeiras arguições que, com toda 
a exactldão, se traduzlão em confissões? (Apillaelos) , 

Ao nobre senador pela Babia, tão respeitavel pela sua iIlus
tracão, pelo prllstigio de que goza, e que nesses ti annos roi 
ministro por muito tempo, quando diZia {( as grandes necessi
dades do paiz não têm sido altemlidas; 14 annos se tem pas
sado em pura perda para os melhoramentos de que careco", 
seria acreditado quem respondesse; "não tendes razão; não 
dizeis a verdade; déstes aos negocios publicos nesse tempo 
à melbor direc!lão, fizestes grandes beneficios? » 

Senhores, quando um partido solTre um desastre .emelhanto, 
vendo separarem-se tantos de seus alliados importantes por 
suas luzes, e pelas qualidades que recommendão os homens 
de estado, não póde com o mesmo proveito continuar na di
reccão dos negocios publicos. 

Cí partido con~ervador, que tantos e tão importantes servi
cos têm Ceito, procedeu bem, retil'ando-se da direcção e do 
governo do palZ, Na vida dos partidos ba épocas de activi
dade e de energia; ba, porém, outras de recolbimento e d.e 
meditacão, em que devem percorrer no pensamento o caml
nbo anaado, para o fim de pedir á experiencia conselhos que 
os guiem no futuro,· 

O partido conservador prestou grandes e importantes s~rvi
cos embora commettesse erros de que não podem estar Isen
tos 'os actos dos homens. Dirigiu legitimamente e com pro
veito do paiz os negocios publico!; mas nem por isso euteudv 
que Cosse uma abel'rar,ão a sua retirada. 

Em outl'a occasião' eu já disse nesta casa, que no paizes 
que se regem pelo systema repI'esentativo, é inconveniente a 
existencia de partidos impossiveis. Estou de accodo com o 
nobro presidente do conselho em que, dadas certas circum
stancias, convém mesmo facilitar que o llartido adverso tome 
o poder, e nestas circumstancias achou-se o partido conser
vador. 

A par das accusacões que á sua politica fazião os seus 
alliadõs dissidentes, inanifestavão-se no pai. aspiracões dI} 
"randes melboramentos que a opposição promettia realizar, e 
de que o paiz acreditava estar erivado pela má di;-ecção do 
partido conservador, pela Incurla dos que governavao, . 

Tambem é cOllviccão minba, SI', presidente, que o partido 
conservador não deve hoje pretender o poder .... 

O SR, MARQUEZ DE CUL!.s: - Apoiado. 
O Su, Souu RAMOS: - ... ' mas que, composto de brasilei

ros, tem o direito de intervir nos nego cios do paiz, a que não 
póde ser indilTorente; e nito deve, p'0rtanto, ser c.omplet~ .a 
sua abstencão, Cumpre-lhe exammar o que eXiste, eXigir 
que se expllque a actualidade, pedir contas á situllÇão que 
substituiu a anterior. 

O Sa; PIMIl~TA BUENO: - Não só direito como dever. 
O Sa, SOUZA RAMOS: -Por isso, SI', presidente, eu al"u

mas vezes me dirigi ao nobre senador pela Bahia pedindo.Ybe 
a explicacão da actual situa:ão; e o nobre senador pela 
Bahia com tanta bondade se prestou a satisfazer-nos, 

As expliGacões pedidas são necessarias, porquanto I} que 
vemos parece' não ser a realidade, 
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Cahiu o gahinete de 2 de marco, e com eUe foi retirado da 
direcção dos negocios do paiz o partido conservador; foi sub
stituido essa pbinete pelo de 30 de maio organiH,do pclo S,', 
lUal'que~ de Olinda, Rabinete que pa,'ece-me, nil.o represen
tava nem o pat'lido liberal, nem ~ parli,Io conservadol'; mas 
incumbiu-se de dissolver a c"mara qllC e;dstia e fazer as eloi
ç,ões, das !Inaes l'eSUHOll virem pam a nova eamara sómente 
tlis:;identes do lado conservador e liberaos historieos, 

Esse gabinete praticou aetos de grando importancia no 
)laiz, dissolveu a cumara ; e portantu seguiu-se tudo quanto 
costuma acontecer em crizes desta ordem. Para actos de se
meluante importancia é necessâl'io a responsabilidade de 
algucm: quem responde pela politica do gabinete de 30 de 
maio? .. 

O Sn, PIMENTA BOll;'iO:-O actual. 
O Sn. SOUZA fuMOS'-OS libcraes? Os conservadores dis

sidentes ? Aitlda núo se disse, 
Na eUlll~ra temporada temos vbto o gahinete de 30 de 

maio censurado, e eensurauo com vehemcncia por UllS e 
ontros : mas, senuores, nós telllos o dil'cito de exigir que 
alguma das opiniões em que se divide o paiz responda pelos 
aetos des.e gabinete (apotados). Seus illustres membros tem 
muita imporlallcía; entretanto, dissolvido o gabinete, cada 
um voltou para \!loa posiÇão em que não €i encontrado; e ó 
gamntia de uma boa politica hav8l' quem responda por ella. 

Essa minha .exigelleia, SI', presidente, não!Í sem funda
mento, Eu já vi uma folila de pl'ovincia classificar 110 dom i-
11io !lo pllrtido conservador o ministel'io de 30 de maio; 
daqui a pouco, esta opinião miO poderá ser facilmente COll-
1estada (apoiados). 'fodos sabem que os nobres marquezes 
de Olinda e de Ahr:wtes, em todos os tempos pertencêrão ao 
partido conservador; daqui a pouco esse ministerio ua de ser 
lançado em cunta do partido conservador (apoiados). 

O SiL RODRIGUES SILVA:-Como o do SI', Nabuco no tem
po do concilia~ilo, e o i de maio. 

O Su, SOUZA RAMOS: -O gabinete actual foi tirado da 
maioria (la camara temporada Quanto a mim a sua organi
Sllção é parlamentar; e se esti"essc em questão a capacida~e 
tios nobres ministros, eu nITo teria que dizer senão (pie são 
muito dignos de tüo uonroza posição. . 

::lIas esta não é a questão; como ha pouco disse, entenlio 
que é garantia nccessaria c indispen5u vel a existencia da uma 
entidade de mais dUl'a!)<~o para rcsponder ,I?elos importaIlt~s 
aetos ue qualqucl' adIUulstração, pela pohtlca de uma gabI
nete; portanto, insisto n .. necessidade de explicações so!J,'c 
a actual situacão. 

O actual ga)lÍllete é liberal ou é conservador? 
Na opiniãO do n~bre presidente do conselho, opinião que 

niio póde ,er contestada as li;;as não são proprias pam go
vernaI' no estado normal; no cstad'l normal (1<1 SOCiedade 
deve govel'nal' um dos dous partidos, o liberal 011 o conser
vador, inspeccionado pelo outro: pOI'l!lnlO não ê impertinen
te a lllinua pergunta. O actlml gabinete é liberal ou conser
vmlor? 

O que vemos ó o seguinte as idéas (lo gabinete são con
serv .. dol'us ; o pessoal de que o gabinete se serve para rcah
sa-Ias ;} liberal I 

O So, ll.lnÃo DE S. LOftENGO:-E' como Deus, que escreve 
direito ]101' Iinbas tortas, • 

O Sft. SOUZA R!MOS:-As idéas são conservadoras, ... 
o SR, FEnnAz:-Vivão as idéas! 

nicipalidades assenta-se nas meSIUas base; com que o gabi
nete de '2 de março pretenden faze-Ia, :lIas o pessoal de (lua 
sel'vc-se o mini5tel'io para .realisar todas estas idél1s ti li le· 
ra!. 

O Sn. RODnIGUES SILVA :-Nós somos emperrados, .. 
O Sn, SOUZ,\ RA~!Os :-Não contesto o direito que o gover

no tem na livre nomeação e demissilo dos empregados de 
confiallca; mas n[[o comp,'euendo bem a confianca COIllO vai 
sendo exercida Aa actual situaciio, " 

Nao me parece regular este éslado de cousas-a idéa con
scn'adol'a servida (lar um !lessoal liberal.-Necessariamente 
a situação ha de ter outl'" explicaçiio, ddlnil'-se de outro 
modo. 

A situacão atual tambem nITo é a reunião de todos os bra
si~ciros sein attcnção ás opilllúes antigas, com o fim ueter
minado de realizar certas idóas que julgão mais convenientes 
para li prosperlllade do paiz, a fusfio dos anti"os partidos, 
a cr~aQã~ d,e um novo e grande partido, p~r <Iuanto era 
pam ISSO mdlsllensavel um progl'amma, e o quo foi olfere
clll0 pelo nohre senador pela Babia não foi aceito, como elle 
mesmo declarou, ou ao menos nao foi publicado nem teve 
atreito, O nobl'c senador pela Babia muito expressamente 
deelarou que a situacão não é o que elle havia concebido o 
desejára. " 

O que mais natuml me purece é que a situacão aer,ual 
pertence ao pnrtido liberal «ue se tem denominado-historico, 
embora sejão conservatlo!'as as idéns que se propõe a reali
zar. Nilo a censuro por isso; pois, como o senado acabou do 
OllvÍl' do trreho ~e UtH [liscurso que em outra occasiiio pro
fCI'i nesta casa, não aceito a immobilidade dos partidos, sendo 
os dous principios que se combatem, e que entretanto devem 
existir .limultanealllcnte no nosso regirnou-a liberdacle e a 
ordem. 

Conforme o estado do paiz e ag circumstancias, Ilóde ser 
preciso hoje dai' mais força <I autoridade, lie\' conservador; 
e em outm occasi,lo dm' mais accão á liberdade e SOl' liberal. 
Pam mim, seria muito regular a"transformaeão, neste senti
do, do partido lillCl'al. Entendo, porém, quê não deve haver 
rOi:crvus a este respeito; se a situacão é dos liberaes nüo 
pÓtle haver inconveniente em declam-Iõ francamente. 

Foi lido na casa o programrna que o nobre senador pclrt. 
ll"hia oíl'ereceu para detlníl' e guiar a situaciIO, Se houvesse 
sido aceito este programma, e em consclillencia chamado 
para pratica-lo o seu autor, eu não tcria duvida de achar-mo 
do lado do nobl'e scuudor para co(!djuva-Io com a minha boa 
vontarle. O pl'ogramnm do nojJl'e senador em gerul não pólio 
sofrror contestação; contem doutrinas proprias de sua illus
tmcão o patriotismo. 

Se EO<Jdo como parece ser, liberal a situ:wl0, so ol'gani
sasse um gablllcte de memb,'os desse partido, á fronte tio 
qual, comu ponderou o nobre ~elladol' pela provincia de 
t,opz, devia acuar"so o !\ohl'c senado I' pela provincia do 
~linas, que no p~rtido liberal goza de importancia corros
pondente ás qualidades que o rccommendiio, eu teria. em 
questões hem importantes de acbar-me em desaccol'do com 
esse gabinete. 

1'01' exemplo, cntenrlo que o modo como o senado têm 
executado o art, 61 da COJ1stituicãO é o mais conlol'me as 
nossas illstituições, e aos pl'illciliíos libcmcs. NITo acompa
nharia, pois, o noiJl'c senador na iotelligencia que Ibe dá ; 
assim como n~o o acompanharia, se disso se tratasse, em 
outras reformas da cOllstituicãO; mas sobre outros jlontos me 
acharia de accordo com e n011'8 senador. 

O SR, SOUZA R,\;!Os:-NUo faço opposição ás idóas, as iiléas A respeito darefllrma eleitoral, sobrc que se pronunciou o 
são conservadoras, o progmmma do gabinete é muito expres- nobre senador, concordo quo é necessidado indcclinavcl 
Bivo-nada se devealtcrar ll<l constituição do est"do;-e CJnao- adoptarem-se medidas convenientes para que tenMo mais 
do trata das leis regulanlentares, vemos que a reforma juúi- verdade as eleicões entre nós. • 
daria li a mesma clue os conservadores pretondião; a reforma A id6a do noíll'e senador, quanto a faier-se a eleicãe pri
da lei da guar!la nacional projectada pelo nobro presidente marta pOl' quarteirões, me parece que muito contribuirá 
(lo conselho parece até.s~r mais do que. c.onservauorn (apoia- pam a verdade tia eleicilo, lacilitaudo ao mesmo tempo a 
d~s) ; e nesta parte ,dIVII)O do nobre mlO!stro como em oeca- verifica cão de SIIil. legitimidade, 
sião opportunll tercI de mostrar, Creio: que me acharia de aceordo com o nohre secador, 

A reforma da administraçã.o provincial está no mesmo caso quanto á reforma d,l lei da guarda nacional, em vista. das 
que a reforma da lei da guarda nacional. A relorm .. das rnu- , idéas que S. Ex. tem expendido; assim como, com muito 
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prazer vi, quo o nobre senador concorda comigo quanto á 
projectuda reforma das administrucões provinciaes. 

Sr. presidente, os conservadores,· não pretendendo o poder, 
concebe-se bem que nenhum interesse tem em que seja sub
stituido por outro o actual mini5terio j não desejiEQ a sua 
queda. 

Nesta parte o nobre senador pela Bahia n[o aprcGiou bem 
os seus veloos amigos. 
. _O Sn. BAOÃO DE S. Loul\lmço:- IUe parecia que que

nUI). 

O Sn. CAl'iOIDO BORGES :- Não queremos. 
\? So; SOUZA RAMOS:- Pelo que me toca digo-o com toda 

a slllcerldade, (Iuero o bem do paiz, venha de onde for, 
(apoiaelos). Estimaria muito que o actual gabinete, que o 
partido adversario, realizasse os mclhoranlCntos que deseja· 
vamos, mas {(ue nUo tivemos forcas para o conseguir. 
(flpoia(!os). • 

Estou porsuadido, que o actual gabinete não so con
serve em seu po.to, senão ponlue pensa q ua põrle fazer o bem 
do pniz ; o que não sei, em vista da~ cil'cUlnstaucias que o 
rodeão, é se poderá con.eguir o seu illtento. 

O nobre senaGor pela provincia de IIfinas, que goza de 
justa influencia no seu partido, disse-nus, que em 18G':l, 
quando se manifestou a divcl'geucia entre os conservadores 
na Camara dos Sl's. deputados, elJe e seus amigos não nu
tri,To outra aSjlimCão, seuão a ria reforma de algumas das leis 
regulamentares, áe que lias discussões daquella casa se li
uMa occupado ... 

O SR. T. OT'roNI:- Apoiado. 
~_Sn. SOUZA R.AMOS :-•.• tendo por isso declarado, que 

dan:iO o seu apoIo <Í aquella fracçi10 quo se propozesse a 
l·ealIza-la... ' 

O Sn. T. OTTONI;- Apoiado. 
O Sr.. SOUZA RAMOS :- c que, se retil'árão o seu apoio á 

fracção que se achava no PO(rel' para da-lo á que cstava em 
o~posição, foi porque conbtcêrão que aquella estava enfra
quecida, e não Ilodia realizar taes reformas, e tambern 
por gl'atidão ao pI'oeeaimento desta na verificação dos 
poderes. 

Depois de uma declaração semelhante, em que, quanto aos 
princípios, as jdéas políticas põe em pé de igualrlade uma e 
outra fracção ao partido conservador, e devo entender qU?o 
nobre senador com seus amigos, não toma a responsab.h· 
dado da situacão, corno oãO tomaria se continuasse no poder 
a fracçrro decáhída. 

Eu queda continuar aiuda em algumas considerações, afim 
de mostrar 'lue o gabinete actual não pódc, para as reformas 
que projeeta nas idéas expostas nos relato rios, contnr com o 
apoio uos liberae, historicos. 

O SR. PIMENTA BUENO: - O millisterio aceita a interpre
taçi10 do artigo 61 da constituição? 

O SR. SOUZA U!Mos:-Se entenderem, porém, que convem 
aceitar as idéas do gabinete, não seremos nós que Ibes have
mos de tomar cOlltas por isso; o que ê preciso é que to mem 
toda a responsabilidaiJe desta política, nfim de que deste 
modo se vlio liquidando as questões. 

Uma queslilo, e muito importante, já ficou liquidada, a da 
reforma da constiluicão j no que o actual gabinete IH'estou 
um bom servico j se-na projectada rerorma de algumas de 
nossas leis regulamentares o gabinete actual conseguir liqui
dar outras qu~stões que ha tantos annos se agitito, furá tam
bem um bom serviço ao paiz; lIlas para que e:ltlls questões 
fiquem liqui~adas de uma vez, é preciso fi uc o concurso do 
partido liberal seja sincero e conseiencioso ; o que n;lo con· 
vem é o apoio de circumstancías, apoio com reservas. 

Não é, Sr. presidente, por iml)ertinencia, ou só pelo desejo 
de incommodar a situação, como talvez pareça, que me de
moro nestas observar.ões_ Está na lembrilllca de torlos que o 
partido liberal, tendó estauo no Iloder por ·cinco annos, não 
realizou as reformas que proclamava como necessarias. Nin
guem ne556 tempo diria que a situaçào não era liheral. De
pois, fóra do poder, o partido liberal trouxe á discusSão todas 

ou a mai?r pa~te das .antigas questões, e reclamou contra 
a9uella sltuaçao, declmando a sua responsabilidade. E' pre
CISO 'lue . as causas comIo de maneira que isto não possa 
repro~uZll'-se COtO relação a. actual situ1\CÜo. (Apoiaelos). 

RnJa toda a f~a.nqueza. A illuaçUo ti liheral ? O que os li
herae~ ::uerem e IstO que se está fazendo? Bem. Pela minha 
parte, e crci? que peli\ de todos os meus amigos, não incro
pamos por Isto os liberaes j não faremos ostentacllo de que 
vierão para as nossas idéas; reconhecemos do õutro lado 
muita capacidade para cOlllprehender o estado do paiz e as 
suas uecessidades. (Apoiados). 

O partido liberal fluer boje reformas sómente no sentido 
enunciario pelo jl'ulJinete ? Estão limitadas a isto as suas aspi
ra~ões? Rem; lique o paíz sciente; pela minha parte ~erei .0 
primeiro a confessar que essn deliberacão provém da lUtelh
gencia e do. patriotismo do partido liberal. 

Sr. preSidente, silo mais de tres horas; teria de f"zer mais 
u.lgumas observações j (lorem reservo-me para outra occa
Sião. 

Concluinrlo, vou dizer, e espero ser acreditado, que cXlllIZ 
estas conSiderações só por inspiração propria, sem intenção 
de molestar a Ilessoa alguma, e menos de fazer politica. 
Póde ser que alias seHto inexactas, isto fica ú. apreciação do 
senado e do paiz, (Muito bem! mmto bem). 

Tendo dado a hora, ficou ainda adiada a diSCUSSão. ; e o 
Sr. preSidente deu para a onlelll do dia seguinte continuaçãO 
da mesma dIscussão; e levantou a sessão á, 3 horas lia tarde. 

1U)' I!ICSSÜQ 

Ell 9 DE JUNHO DE 186í. 
PRESIDl!~C[A DO SR_ VISCO!'\DE DE ABAETÉ. 

Sumumo. - Ordem elo dia. - Resposta á fana do throno. 
Discurso dos S1's. Candido Borges, Dias de Carvalbo e vis
conde de Jequitinbonha. 
A's 1"1 horas da manhã, acbando-se presentes os SI·S. vis

conde de Abaeté, Marra, Teixeira de Souza, Mendes dos 
Santos, visconde de Sapucnhy) marquez de Itanhaem, Araujo 
Ribeiro, visconde de Suassuna, marquez de Caxias, Almeida 
e Albuquerque, marque. Ile Olinda, Carneiro, do Campos, 
I'aula Almeida, Siqueira e Rlello, barão rie nIul'itiba, D. llla
noel, barão de S. Lourenço, Pompeo, Cunha Vasconcellos, 
Uodrigues Silva, Souza e Mello, barão dc Pil'ilpama, Dantas, 
Calldido Borges, Sil<eil'il da illolta, Jobim, visconde dalloa
Vista, Ferreira 1'enna, Ilonseca e Dias de Carvalho, o SI'. 
presidente abri u a sessão. 

COlllparecêrão !lepois os Srs, Souza Queiroz, Ilarão de An
tonina, Dias Vieira, viscollde de Itaborahy, Paranhos, Zacha
rias, Otloni, Candirlo Ilaptista, Souza Franco e Ferraz. 

F,tltárão com causa participada os Sl's. harã,o rle Cutcgi
pc, tal'lio de nlaroilll, harilo de Qunl'abim, Euscbio, Paula. 
Pessoa, Vieira da 8i1va, Sinimhú, 11el'llantles Torres, mar
qncz de Abrantes c visconde de Blaranguape ; e sem parti
cilJação os 51'S. Pimenta fiucno, Nabuco e visconde de Uru
guny. 

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

ORDEl\I DO DIA. 
IlESPOSTA Á FALU 00 TunONO. 

Continuou a '2- discusslio <lo projccto de resposta. á falia 
do tbrono, que ficára alliada na ultima sessão. 

o l" _ 4)amU.lo BOl"l;cs. - Sr. presidente, depois .de 
cillco meze. de sessão le;:ülativa em que me tenho conser
vado no mais 1II'0fuIldo sÍlencio em rclacão ás questões políti
cas que se têm agitado no parlamento, Ilel'lnittirá o senado 
que eu hoje invoque pOr alguns momentos sua benevola at
tencao. 

O estario luduoso, senhores, em que se apresenta o paiz 
nãO póJe deixar de interes$ar aos ci(fadãOs brasileiros, <) so
bretudo áquelles a (Iuem ~lIa posiÇãO incumbe o. dever de 
velal' na guarda da constituicão e das :eis. Com eJfeito cru
zar os braçoii ante os mil obstãculos que se elevão como uma 
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barreira de bronze á marcha das instituições plantadas pelo 
magnanimo fundador do imperio j cerrar os labios aos pro
testos sinceros da consciencia, que clama contra uma admi
nistrac,io que tndo sacrifica em vantagem da sua esteril e 
vacillante existenciaj trancar, emfim, os ouvidos aos clamo
res do paiz contra uma situaçào inexplic.wel cm sua origem, 
incomprehensivel em sua existencia e profundamente ~meaça
dora em seus resultados, não é certamente esta a mIssão do 
legislador, porque um tal comportamento seria uma tl'aiCào â 
corôa e ao povo, que â nossa vigilancia e prudencia entregá
rão a guarda precIOsa dos mais caros interesses do imperio, 

Vou, pois, Sr. presidente, occupar por alguns momentos a 
attencITo do senado, vou procurar encorporar minha debil 
voz i dos distinctos oradores que me hão precedido; e, se no 
correr do meu curto discurso, eu reproduzir .proposições já 
enun~iadas, releve-as o senado, porque ha ouvIdos tão duros 
li consciencias tão refractarias, que todo o esforço nunca IÍ 
de mais, 

O que mais importa, Sr. presidente, na situação Rctual é 
defini-Ia, é reconhece-Ia, procurar os seus pendores e ver 
quaes são as sua" naturnes consequencias. Para isto per
mitta o senado que eu proceda a um leve exame do que se 
ba passado entre nós desde a ascensão do ministerio de 30 de 
maio ate bojo. 

Remontando-me, Sr. presidente, a época em que assumiu 
o poder o gabinete de 30 de maio e seguindo a marcha dos 
acontecimentos que se hão succedido até boje, confesso que 
meu espirito succumbe em um oceano de decepções dolorosas 
e não posso deixar de receiar pela sorte do governo constitu
cional representativo, e pelo futuro de meu paiz. Dous mi
nisterios, senhol'es, se tiuhão dissolvido: o primeiro (refiro
me ao ministerio de '2 de marco de "1861) ante UUla votamlo 
de sorpreza; o 2" (refiro-mo <io de 2í de maio) em frente" de 
uma maioria cbeia de convicções, de firmeza e de coragem, ú 
qual não puderão intimidar as ameaças de uma immediata 
dissolução: honra a caracteres tão iHu,lI'es J (Apoiados), 

Dissolvidos estes ministerios que tinbão proposto à. corÔa 
a dissolucão da cnmara, lIlas que em sua sabedoria a corOa 
entendeu" não conceder, subiu o ministerio de 30 de maio 
composto de varões re51'eitaveis por sua idade, por seus 
servlcos e pelas altas posi~ões que bavHto conquistado na 
gerencia da administmcão publica, Que este ministerio tinha 
a côr do pat,tido conservador, ningucm ousa duvidaI': o 
íIIustrado SI', miuistz,o dos nego cios estrangeiros, senador do 
imllcrio, membro quasi constantemente eleIto para uma das 
commissões de mais confiança do senado, não deixava duvida 
sollre seu credo político: I) Sr. ministro do commel'cio, agri
cultura e obras publicas, (refiro me ao SI', Cansansão) 
deputado eleito durante a gestilo do partido conservador, 
senador e presidente de provincia, não podia fazer receiar paI' 
suas crencaSj o SI', mimstro da guerra, pel'feilamente confle
cido desde seus tenros annos como pertencendo ao partirlo 
conservador; o Sr. ministro da marinha, bomem novo na po
litlca, é verdade, não deixava tambem receiar que fosse 
bostil ao lado a que pertenceu, Todavia, apesar de ser ge
ralmente encarado este gabinete como pertencenuo ao partido 
conservador, nITo faltarão espi!'itos rectos e illustrados que 
entendessem quo nessa organisação não ellcontravão as ga
rantias que el'ão indispensaveis para tt'anquilisa-Ios acerca 
tia marcha que seguina na situação em que se achava. 

Com erreito, dizião elles:-Quem poderá affil1uar que o 
energíco impugnado r dessa politica grande e generosa, inau· 
gurada pelo gallÍnete de 6 de setembro de 1853, e que mais 
tarde orgauisando o gabinete de li do maio se havia collocado 
á sombra daquella mesma bnotieira que tão esforçadamente 
havia procurado despedaçar; quem poderá affirmal' (dizi,\o 
6I1es), que este t!'iste precedente nito será imitado por este 
ministerio renunciomlo em Jmwe o progrmma com o qual 
pretende obter o apoio da illustrada e independente mllÍoria 
da camara dos Srs, deputados? 

Todavia, senbores, li tal a (orca e o prestigio da palavra 
prOIlWlciada em certos logares li em certas occasiões que o 
ministerio foi aceito pela maioria da camara, maioria cou
servadora, a vista das declaracões muito explicitas do SI'. 
presidente do concelho de mirllstros declarações que não 

deixa vão a menor duvida de que o gabinete aceitava o dis
curso da corôa como seu programma, e que portanto era o 
continuador da politica do gabinete de '2 de março de 1861, 

De accordo com a maioria da camara dos Srs, deputados 
marchou o gabinete até o fim da sessão, obteve desta maio
ria todas as medidas que solicitou; entretanto corria a boca 
pequena, affirmava-se que a dissolucão da camara estava im· 
minente, mas para conll'ariar scmêlbante boato havia a pa
lavra autol'Ísaâa do presidente do conselho de ministros que 
parecia em barmonia perfeita com a camara, e que della 
havia obtido todas as medidas que tinba $olicitado, 

Enccz'rou-se a sessão da camara, e pouco depois notou-se 
a. mudança injustificavel de alguns presidentes de provincia, 

O Sn, ~IAnQUEZ nE CAXIAS:- E a. retirada nessa occasião 
do ministcrío da guerra, 

O Sn, CANOlDO RORGES :- Diz bem o nobre senador: no
tou-se a retirada do nobre ministro da guerra; e immedia
tamente apparecêl'ãO as demissões do~ presidentes de Minas· 
Geraes, da Bahia e de Pernambuco, demissões, senhores, 
muito significativas, sobretudo uma dellas, porque um dos 
presidentes nomeados, o SI', Sá e Albuquerque, nessa occa
sião era um nome muito significativo. 

Durante o interv~lIo das sessões coatinuárão as demissões; 
por toda a parte, os empregados que erão considerados como 
pertencendo ao partido conservador, er[o demittidosj e nestas 
demissões successivas, e nestas substituicões reiteradas pas
sou-se o intervaUo da sessão até que veiu"a camara em '1863, 

Reunida a canlara em 1863, no discurso da abertur3t não 
se encontrou uma só palavra, um só pensamento que reve
lasse que o paiz se despenbava por um abysmo, e que, para 
salva-lo, era nccessario o emplego do recurso extremo, con
signado no § 5· do art, 101 da constituicão do imperio, A 
camara, dOp'oi~ de elegeI' li mesa, Rrosegufa na nomeação ~e 
suas comllHSsoes; e para que, 81', preSIdente, da questao 
então bavida entre o governo imperial e a legacão britannica 
nesta cOne não se podesse fazer uma injuria âo jlatl'iotismo 
da maioria da camal'a, suppondo-a capaz de comprometter a 
s:tua~ã, por unlit discuss1lO imprudente, ou inconveniente do 
seio uussa maioria partiu a. iniciativa em virtude da qual a 
call1ara dos Srs. deputados, em corporaCãO se apresentou ao 
throno, felicitando '0, congratulando-se" com elle pela direc· 
cãO, energia e patl'iotismo nunca desmentido, com que se 
lieuvcra uesta triste e dolorosa occurrencia, 

Pois bem j quando a camara dos 81'S. deputados não tinba 
ainda pl'onunCHldo uma palavra, quando não tinha revelado 
um pensamento de hostilidade ao governo, quando bavia 
eleito as mesmissimas commissões que na sessão passada, 
isto é, no tempo em que bavia dado um apoio unanime ao 
ministerio, baixou com geral assombro !Ia cllmara e do paiz 
o decl'eto de dissolu9ão e o povo foi chamado ás urnas para 
emmitttr seu íuizo soberano 1 

Senhores, quando se reJlecte nos esforços com que o pre· 
sidente do conseluo do gabinete de 30 de maio, uesta casa, 
alguns mexes antes 11avia demonstrado ao paiz todos os pe
l"igos e calamidades que devião resultar de uma dissolucão, 
eSlorcos habilmente secundados pelo nobre senador pela pro
vineii\ da Ilahia, que om se n[o acba presente; e quando se 
viu que pOllCOS mezes depois esse mesmo senador, então 
presidente rIo conselbo, dissolveu a camara, isto é, realisou 
a calamidade que na vp.spera tanto assombrava suas crencas, 
o espirito se revolta e mal pôde explicar estas anomalias que 
abalilo pela base o systema constituciooal representativo, E, 
se para attcouar, Sr. presidente, a nossa sorpresa ante seme
Iballte facto procurassemos os precedentes do nobre presidente 
do oonsel110, enooutl'ul'iamos, com etreito, a coincidencia de· 
ploravel que I'esalta da imP!lgnação da pol!tica de concilia
CãO, e o programam do gahmcte de li de maIO; de modo que, se alguma cous .. ha de not.1vel em tudo isto, é que entre os 
estadistas do nosso paiz se possa encontrar alguns cuja vida 
política se distingua e caractel'ise pel:t pbrase excepcional e 
engenhosa. attribuida ao nobre ministro do imperio, isto é, 
pela - " cohel'encia da conll'adiccão. » 

Dissolvida a camara, senhores, chamou-se o povo ás urnas, 
como disse ha pouco, para emmittir o seu voto soberano; mal 
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qual el'a a questão que o paiz, chamado as urnas, tinha para 
julgar? Qual era a quest,lo que se havia levantado entl'c a 
camara e o governo? Qual era a divergoncia que existia 
entre a maioria que havia apoiado o gabinete, e o mesmo 
gabinete? Qual era o lado pfllo qual a nação se devia decidir? 

Não era possivel, SI', presidente, que eH,t podesse emmittir 
um iuizo razoavel e justo, porque a situação não Jlodia ser 
aqUlln.tada, 

O SR, FSUUSllIA PSNN.I.:-Apoiado, 
O Su, CANDIDO BORGES: - Entretanto, como disse ha pouco 

chamou-se o povo para emittir o seu voto livre, e para que 
o voto fosse pel'feitamente livre demittirão -se todos os presi
dentes de provincia, demíttil'ão-se touos os agentes de IlOlicia 
demittirão, se até empregados de fazGnda, SI'. pI'esidente, 
com vinte, trinta annos de servico, carrega!los de numerosa 
família I Depois de desmontar-se' o paiz omeial, afastou .. se 
das urnas a m~ior parte da população pOl' meio de ameaças, 
por meio de pl'lsões e processos monstruosos; oppoz-se a es
pada e a bayoneta lá aonde a consciencia ainda ousava ge
mel'; exterminou-se mesmo levou-se a palvora e bala em al
~uns lagares, procurando-se por todos os modos perseguir 
aquelIes que não commungavão na opinião dOlDlnante, ou 
al[uelles que, não Iancavão a dignidado de sua consciencia 
ante os Ilés dos mandÕes da cidade ou lia alMa, 

Vê, pois, V, Ex" que desde que não havia duas questões 
díversas que pleiteassem o predomínio, desde que não havia 
dous principios que se contral'iassem, procul'ando cada um 
alcançar o tl'Íumpho, a nação devia marcbar ás cegas, devia 
marchar ás escuras, não podia pronuncial'-sa : então o que 
restava? Restava que aquel1es que fOl'ao chamados à urna 
fossem conduzidos por inspirações albeias, levassem as listas 
que lhes fossem enviadas pelo directol'io da côrte ou qualquer 
agente de sua confiança', 

Como quer que sej,t, elegeu-se a camara que reuniu-se em 
janeiro do anno corrente, e esse ministerio que havia dissol
vido a camara passada, que havia feito uma eleicão sob o 
bafo paternal de sua autoridade, apenas reunida a 'nova ca
mara, retirou-se, cedendo o posto ao gabillete actual 1. .. 

Cedeu o posto, SI', presidente, ao gabinete actuaI quando 
se espel'ava que eUe rrocuraria renlisar suas idéás, tendo o 
apoio certo dos eleitos da sua affcicão, dos eleitos da sua 
confianca; mas não, senbores, abandonou o posto, aban
donou 'o campo de suas victorias e de sua gloria, sem ao 
menos felicitar o paiz com os fl'uctos de suas locubracões, 
como recompensa do abalo, dos sustos e dos perigos por que 
o fizera passar I 

E o que e mais, senhores, interpellado o presidente do 
conselho nesta casa pelo illustre senador pela provincia de 
Goyaz acerca das causas da dissolucão do gabinete, qual 
foi a resposta? « O gabinete retirou-se para mostrar abne
gacão, para mostrar desinteresse, " Senhores o espírito 
ma'is investigador e o mais feliz não podia certamente atinar 
com uma semelhante causa de dissolucão de glbinete; não 
podia crêr que um gabinete que dissolveu uma camara, que 
pI'esidiu ã eleicão de uma outl'ít, se retirasse no momento 
em que devia êncontrar um apoio, que elle suppunha que 
lhe faltava na camara dissolvida; entretanto o que é facto, 
é que retirou-se, e retirou-se por abnegacão pessoal para 
mostrar desinteresse! Quando, senhores, em que parte do 
mundo foi pCl'mittido a um gabinete collocar em uma das 
conchas da balança em que Se pesa0 os destinos das nações, 
a vaidade, a modestia ou interesse pessoal? Quando foi per
mittido a um gabinete, mesmo nos assomos da mais descom
munal vaidade procurar estabelecer qualquer relação entre o 
seu interesse ou cOllveniencia e os mteresses de uma popu
lacão inteira, e das illstituícões do paiz viciadas em suas 
bases alteradas em todos os s·eus principias Cundamentaes? 

Entretanto este Cai o facto, 
Retirado este Itabinete veiu o gabinete actual, e então 

appareceu a chamada situação nascente, situação que foi 
nascente, que é nascente e que ha de morrer nascente (Mla
ridade) , porque Deus não permittiu que as monstruosidades 
entrassem na ordem natural dos factos (apoiados), Deus não 
jlermittiu que os sophismas podessem dominar as leis eternas 
da verdade íl da justiça. Não disse eu, Sr. presidente, no 

principio do meu discurso que esta situnc[o era incompre, 
hensível em sua origem, e não tenho demonsti'ado ? (Apoiados,) 

Com arreilo, onde está, onde poderemos encontrai' o pl'in
cipio regulador desta política? Poderá ser elle encontrado no 
gabinete passado, mas como, se esse gabinete dissolveu uma 
cumara em que tinha maioria?! Como, se pelos precedentes 
do presidente do conselho e pelas anomalias de sua ultima 
admlnislraç;lo se vê que a contra dicção foi erigida em sys, 
tema de governo? Como, emfim, procura-lo no gabinete pas
sado, quando é certo que havendo dissolvido uma camara, e 
tendo uma camara nova, feitura sua, retirou-se do poder e 
npressou se a retirar do parlamento o projecto de reforma 
municipal, convencido certamente de nao encontrar o apoio 
da nova camara, cnmara eleita, como já dissll, sob o bafo 
paternal de sua autoridade? I .. 

Senão é possivel encontrar, SI', presidente, o principio do
minador desta política no gabinete passado, encontm-Io,hemos 
no gabinete actual ? mas qual foi a bandeira política que elle 
arvorou? Qual Coi o progmmma que elle apresentou 'I Con
stituição e economia dos dinheiros publicas! Mas, senhores, 
quando Cai que este programma deixou de pertencer ao par
tido conservador? 

O SR, FEunElIl,1. PENNA.:-Apoiado, 
O Sn, CANDIDO BORGES :-Este programma pertenceu sem

pre, a,o partido conservador; mas esse partido estava em 
maIO na na camara dos deputil.dos, o entretanto essa camam 
foi dissolvida, não se quíz o apoio dessa maioria; e, dissol
viua, a camara, tmtou-se de ,desviar de todas as posições 
offictaes os membros desse partldo, restaurando-se todavia o 
dogma de suas crencas de hoje, de hontem, de todos os 
tempos I (Apoiados,) • 

Pois havia alguma duvida de que a manutencão da cons
tituição era fi tem sido sempre o programma do '"ar lido con
servador, desde as épocas das nossas tristes dissencões civis? 
Duvidar-se-ha que a economia foi sempre um programma 
desse partido? Pois quando, SI', presidente, subiu o gabinete 
de ,.. de maio e veiu ostentar nesta tribuna os saldos de 
'20,OOO;OOO~ que encontrou no thesouro, de quem tinba sido 
fl'UctO essa economia? O progl'amma, pois, senhores, do 
ministel'io actunl não explica causa alguma, e entretanto 
uma situaeão política foi invertida e foi substituída, uma 
camara foi dissolvida e foi dissolvida (attenda V, Ex, a isto 
que é muito notavel) porque disse o nobre ex-presidente do 
conselho que receiava, tmha quasi certeza, de que não lhe 
prestaria apoio I Receiava, pois, o chefe do gabinete uma 
crise? mas porque fatalidade não deixou que ella se estabe, 
lecesse para que o paiz fosse esclarecido como era. indispen
savel? 

A este respeito, ~enhores, peço licença ao senado para ler 
um trecbo de um dIscurso do nobre senador pela Bahia, pai 
da situacão nascente, a quem tomo por meu mestre, O nobre 
ex-presIaente do conselho declarou nesta casa que havia dis
solvido a camara dos deputados porque desconfiava, tillh,L 
quasi certeza, que lhe furia opposiQito; ~ntretanto pouco 
tempo antes o nobre senador pela Bahia haVIa dito no senado 
(lenilo): "A dissolução é um meio constitucional para resol
ver as crises, mas n,tO é um meio para previnir crises, pa.ra 
illudir as situações impondo ás consciencias, » 

Aceitemos porém, SI', presidente, como programma do 
actual gabinete, Constituicão e economia, Senhores, qual é 
a gal'antia que elIe nos tem dado de que com elIeito quer a 
manutenção da constituição? Ser,i tomando a responsabili
dade' sustentando os decretos de 30 de dezembro? Entre
tanto eu creio, SI', presidente, que o nohre presidente do 
conselho (faço justica ao seu caracter) talvez não referen
dasse semelhantes decretos, talvez não demlttisse desembar
gadores e mini"tros do supremo tl'ibunal de justica, mas te
mando, S, Ex, a responsabilidade do facto n'ão vejo ne
nhuma dilIerença em serem os decretos assignados pelo seu 
antecessor; não vejo nenhuma dirrerenca desde que o nobre 
ministro tomou a responsabilidade desse facto e disse mesmo 
no senarlo que os faZia eeus, 

Procederia assim o nobre presidente do conselho, porque 
entende que deve haver solidariedade de honra. en'rll os lI\i~ 
nistros que se suecedem 1 Elle assim o decl<\!'ou. ~Ias, Sr' 
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presidente, não acha V, Ex. que esta doutrina não póde ser O SR. CANDIDO BORGES :-S. Ex. foi procurar exemplos da 
sustentada, nem admittida na latitude que se lhe quer dar Prussí" e dos E~tados-Ullidos e não sei donde pal'a mostra!' 
porque desde que ell" pudesse proceder, não havOl'ia ne- que ha discul'sos da corôa ellJ que nãO se faUa em Deos. 
nhuma necessidade de mudar-se gabinetes? (Apoiados). Se Não precisava tanta COllsa, bastava dizer que no inferno não 
os actos inconslitucionacs, so os aetos iIl0l'aes de um gabi- se lalla em Deos, (hilaridade). Senbores, não posso deixar 
nete devem ser suslentl\uOS por aquelle que o suceede, sem de insistir ncsku interpellacões feitas bontem e repl'orluzidas 
duvida alguma era c1esnecessario que taes mudancas tivessem mais vezes pelo nobre senador por ~lato-Grotiso; o ministel'1o 
logar. (;lpoiados), E o nohre ministl'o, que innu'gurava uma ]lal'a onde nos levil? O que quer? Com que direito con
politica nova política 'lu e devia reg~llerar as liberdades con- d~m,lIa li maiol'Ía do p.aiz á perscguiçiio de que está sendo 
fiscadas peld poder não devia procurar antes colIocar-se vlctllna? POI'que motivo arranCa o pão a paIs de família 
dentro do circulo traçado pela constituição e pelas leis? com 20 e 30 anuas de serl'iço, como se deu aqui bem perto 
(Apoiados). de nós, lia cidade de Nitherohy? Posso até apresenlar os 

E se o nobre ministro quíz ser solidario neste caso, por- nomeS. E o gabinete não se lembra das palavras eloi[uentes 
que não tem sido em outros? POl'qu e o nobre ministro não do nobre senador I'0la llahia, autor da situação nascenle? 
assumiu tambem a responsabilirlade de outros actos do ga- Eu Ib'as leio. Dizia o nobre senador na sessão de 6 de 
binete passado? Qual é a razão, Sr. presiúente porque o junho de 1862. (Lê). 
nobre presidente do conselho e seus collegas vendo passar na Parece-mo, Sr. presidente, que esta é a tarefa do gabinete, 
camara dos Srs. deputados a resolucãO pela qual se mandou (Apoiados), 
suspender a lei de 10 de setembro dé 1360, e fazer nm I'egu- O partido conservador, havia proclamado, dizia eu Jla 
lamento que explique de UI\\ modo mais conforme com pouco, essa política generosa e grande, de 1853; a concilia
a cOllstitUlciio as convenções consulares, qual a razão, cão foi uma verdade na consciencia desse partido, olle enten
di(ro. porque os nobres ministros não impugnárão isso pela deu que, tcndo cessado as rosistoncias, devirLo ser chamados 
SOlidaliedade de honra dos gabinetes entl'e si? Se o nobre lo rios os brasileiros a um campo commum, dovião abl'.açar
ministro entende que deve ser solidario com seu antecessor, se como il'mãos, del'ião cOQperal' todos 'para o, desenvolvl!1l~~
tlUal é a razilo, Se. pI'esidenle, porr/ue tendo produzido tanta to e prospendade deste palz ; e não fOI eIJe nel a esta polit~
impressüo nesta côrte o facto que se deu entre a camara mu- ca? li qU1\rldo terminou ella? Pareceu ab,tlada, SI', presl
nicipal e o gabinete de 30 de maio a ponto de, se mandar dente, com ascensão do gabinete de;l, de maio, apezar de que 
suspender, e respollsabilisar parle !la camara em vil'tude das seu cbefe havia proclamado essa política, o ministro da fa
attribuições que se havião dado ao agente omeial do mata- zellda desse gabinete nos apregoava a politica do equilibio; 
douro, ° ministerio fez desapparecer esse agente? Porque mas porventura o mini~teno de ':I de março não seguia ain
razüo o nobre ministro do importo uão mallteyc o acto de da aquella mesnHI política? NilO se lembra o senado que da
seu predecessor'? POrf/ue não nomeou novo agente? Porque quellas cadeiras se censurou fortemente o governo, porque 
não fez subsistir os motiv03, pelos f/uaes parte da camara, foi nomeava para administracrro o mesmO para empregos de con
suspensa? Ob! sonbores, os nobres ministros, entendem que üança membros do partid-o adverso? E quer ver o senado? 
devem ser solidal'ios em umas eousas e não devem ser em (Le'l/do I_ 
outras? ,Mas antão qual é a linha com q,ue o nobre minístl'o «Não pódeo ministerio, dizia o nobre senador pela Bahia, 
marca o ponto em que termina a solidariedade? chamai' para os cargos de a individuos do outro pur-

Vejamos agora, Sr. pl'esjd~nte, quaes siIo as medidas .ne tido." Ora, vI! o senado q inete era censurado porque ° ministerio pede ou quaes siío as reformas a que elle chamava para emllregos, mesmo de confiança, a individuos 
se propõe, afim de vermos, e pela natureza dessas medidas, de outl'O partido, c entretanto essa política úe conciJiaÇilo, 
ou reformas podemos conbecer qual o cal'acter distinctivo e~sa polltrca que cbamava todos os brasileIros ao um campo 
desta politica? Senhores, o ministerio pede as mesmas re- eommum (f[ne se diz que é o programma do mini. teria aotual) 
formas que o gabinete do '2 de marco havia pedido ao parIa- essa politica devia desapparecer, os pal·tidos devião regimen
menlo, e se propunha realizar, Ha ãlgum pensamento novo? tar-se comtanto que o partido conservador fosse desalojarlo 
NãO, Alguma reforma nOva? N,lo. Entretanto o ministerio, de todas as posic,fies, persMuido, pel'seguido e exterminado I 
!Iue chama todos bl'asileJros para um centro commum afim Senhores, isto não se faz ~punemente; os erros dos gover
de felicitar este paiz estragado pelo emperramenlo do par- !lOS podem muitas vozes ser corrigidos; a olfensa mesmo de 
tido conservador, exclue todos conservadores; quel' o con- um ou outro direito póde algumas vezes ser relevada; mas 
senso de todos COlll exelusiIo do partido conservador; quO!' quando se tira o pão necessal'Ío a manutenciio da vida á em
as medidas reclamadas pelo partido consCI'vadol', quer refor- pregadas antigos, zelosos no cumprimento 'de seus deveres, 
mas do parlidf. conservador, mas este não pôde entrar nesse quando se exige a perseguição em systema de govemo, pos
campo privilegiado, n[o pôde entrar no mysterio tenebroso lergando-se direitos sagl'ilflos do Cidadão e da sociedade, 
desta politica I Que política 6 esta? Que polilica mysteriosa quando emüm se acende o fogo do desespero encarnando-se a 
é esta, em que todas as idéas do partido cansel'vador devem fome nas paixões politicas .... oh I Dem sempre os exerci tos 
ser I'ealizadas, sendo eUe entretanto condemnado até ao bastão para dominar tantas desgraças, como nem sempre a 
extenninio? Onde estamos, Sr. presidente? Que fórma de melbor vontade póde SOl' bastante para cicatlizar cbagas que 
governo é esta? E chama-se a isto politica, senhol'os? Será, sangrão tanto, j~ote bem o govel'llo, não se illuda que eJle 
mas é uma politica mysteriosa, é uma ave nocturna que procura estabelecer a maior confusão na sociedade, que elle 
esconde o vôo no seio das trevas, porque está certa que tor- d d' .. r 
cerá a carreira e IJerderá o alvo á claridade do dia, (1lltlito procura acen er o lOS c excitaI' vmgancas, poriJ.ue essa po 1-
bem). tica que elle proclama como tão calldida, tão Simples, e tão 

gencrosa, nuo póde illudir o paiz, quc a reconhece como a 
. E note V. Ex. que sempre qu; se int~:roga o nobre ]ll':- subversão de todos os dogmas conslitucionaes, como a nega

slclente do conselbo, que se perbuntn pala onde Vai, pala cão completa de 40 annos de governo representativo, como 
onde nos leva, o que quel', 8. Ex" :m v.ez .de resp~nder uma leaecão odiosa e inexpliCilvel á nossa politica de COlid
a estas perl5'.untas, occupa-se das questues lOcldentes, ,ater- liacão e patriotiômo. 
pellado sena e energIcamente !leIo nobre senadol' pcla pro- ' . . . ' 
vincia Je Alato-Grosso, S. Ex" limitou-se hontem a mostrar' Terei eu Sido exagerado, Sr - preSidente, no .modo por que 
que o governo póde demittir empre"udos de conuanca quem encaro o estarIa do pll.IZ, e tem? as consequencl~s <Iue desse 
lhe COntestou isso? O que se lhe c~lItestou foi o abuso desta estado se podem segUir? Em opoca de verdadou'a calma, o 
faculdade (apoiados); o que se lho contestou foi a desne- Dobre sen.adol' pela pr?VUlCla da Bahia, pai da.sltuaçllo nas
cessldade que bavia de estabelecer a perseguicuo como sys- ceute assim se c,xpnmm: (Lendo) "O que vos digo, senhores, 
tema do governo. • é quo a nossa situação é lamentavel; é que a nossa agricul-

O 8R Ro S' Q d" tura está sem braços, sem eapitaes, e sem credito; é que as 
• DRIGUES ILVA.- uaa o mnguem Intorpece a nossas emprezas industtiaes estão desacorocoadas e á mercê 

marcha da administracdo . ' .'. • . e em dependencla de subvencões; o nosso meIO Circulante 
O SR. ALlIIEIDA E ALBUQUERQUE ;-E' injustiJicavel. está embaraçado e critico; e 'quaQdQ devemos procurar re· 

-'1"',.;,-
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metllo para este. males com a cOGperaciio de fouos queremo;; 
ajuntaI' as paixões politicas, " • 

Sr. presidente, é este o nosso estado, as palavras do ilIus· 
trado senador pela Babia encontrou sem duvida justa "llpli· 
cacão nesta triste actualidade. Agora passarei a perguntar ao 
gabinete se ace.ita de facto as refOI'UHIS projec\adas para o 
I,artido conservador? O ministerio tem idéas assentadas 
âcerca da reforma municipal? CI'cio que o lIobre presidente 
do conselbo nos póde esclarecer a este respeito, porque essc 
projecto de reforma está naturalmente prompto ; digo que 
está pl'ompto poqfte S. Ex, entcnoe que desde que o dis
curso da corôa anlluncia uma oecessidade de tal genero, os 
respectivos trabalhos estão prepara.dos pelo gabinete; COII

seguintementa a reforma DlunicilJaI deve estar Ilromptn, 1'0-
derá S, ~x, trullquíhsar-nos li. esta respeito, dizenrlo·nos se 
com elIeito nos será apresentado o projecto da reforma, ou 
se deve cont.inuur este esta,lo em que eXIstem as municipali
dades e sobrr.tudo a da cÓrte, e.tado considerado como pas· 
simo ha mais de 30 annós por lodos os ministcrios que se 
tem succedido ? 

Vê V. Ex. (Iue o nohre Ilresidente do conselho não se digna 
dar·me nem um aceuo .. , 

O So. PltllSIOENTE 00 CONSELHO Já fallei a este respeito; 
já. tlisse aqllillo que havia; leia o discurso. 

O Su. CAl!IDIDO RanGEs: V, Ex. então nuo pôde, nfio se 
di~IH)' ter a condescendencia, ou a bondade de dizer-me? 
Nilo sei se o oITendi nisto; está tilO za:lgado comigo, .. 

O SII. PRESIDE~TIi DO CONSELIIO : O que hei de dizer já 
disse. 

O Sn. CANOlDO RORGE;:~A idéa que eu tenho, Sr. presi
dente, é que o nobre presidente do conselho disse que se es
tudava essa materia. , 

O SR, PRESIDE'STE DO COl',;ELIlO' - Então é isso, 

o SR, C,u,omo RORGES: - Bem, estuda-se a materia ainda, 
e eJ acreditava que o nobre IlI'esidente do conselho sabia que 
o tm!"llho estava prol1lpto, porque S. Ex, na qualiuaúe de 
relator ua COllllllissãn De constituicão na camam dos Srs. 
deputarles muito explicitamente dedurou que quando o dis
curso da {'orOa anrmllcia uma reforma, o trabalbo está já 
pl'ompto para ser ullI'esolltarlo ao poder legislativo. 

mular um .voto ÚO censura a esse respeito, porque SCl'iit 
cont~aulctorm com o que o ~enado já havia. approvlldolHl 
"aSSa0 antecedente; e not" V. Ex. qllo o facta agora tinha 
mUlto maIOr 1(ravldado, gl'ilvIIlade para que cbamo a attenc[l.() 
do UOOI'l: 11I'e,;líl~nle d~ conselho, S. I~L sabe que esses de· 
cretos tem Sido. arguldos (lor uns como illegae., por oulro. 
como InconstltuclOnac;;; eu pendo para esta ultima opiniãO; 
e o nobre 1I11111slro entendeu que, desdo que a enmara rlOg 
Sl's. deputildos não acbava mataria Jlura aCCUS.lr o minísterio, 
o facto .estava cOllsumlllado, as aposentarlOI'Íils estavão appro
vadas; Isto apezar do IH'otesto do semul" e de alguns mem
bros da camara dos SI·S. deputallos. 1Ilas, S, Ex. sabe 
tambem SClll dUVida al;:lImn. quo, me8ntO entle aquelle;; 
Ilue COIllIll\Jllgão na I'cligiilo do )lrogramma apre.entado ulti· 
mamente, 1'0. entcodeu que a Cl\lllill'a dos Srs. deputados 
havlll sll10 cllI'lIluecllla com uma noua) impurl.ftllle e essencial 
attdl"'Jf11o. Note bem o senado este facl\}; e é que e.la 
Pi'OPOSi,Çào P'ISSOII sem o IIIMOI' l'rote,;to do gabinete! 

:-ifl'CI, \lOI., oxagerado lJuando, vendo que se despoja a co· 
I'Ô" e () sellado de uma alli'ilJUicão que lhes dá a constituirão 
do iOlperiQ. digo que o I'auíll~!e' atnli.çoil a corôa, porque lho 
cou~cla [) UII'Clto que tem ~c sanCClOnal' as leis, atl'ai~oa a 
naçao i!Ue não 'Ioe'r ser governada senão do Illollo pGr que 
ella estabeleceu e jurou, c atrainoa·se a si mesmo, porque 
despe-se da legitimi!huJe comqúe it~lpõe a ohediel!cia, le~i
tllnldade que não pode provI!' senao da conslltUlcào e OHS 
leis '[ {'ois ba de este senado calar-se. quando na cima!'a dos 
Sl's. Ilpputados se diz ilue a camal'a !ieou enriquecida com 
uma nova e essensial attribuieão? Nilo vê o nobre nIinistro 
o p~~igo que 11a para o systema. representativo nessa tão 
posItiva cOllcentração de poderes? Nilo reconlJece a grandeza 
desse attentado que solapa pelas bases nossa fórma de "0-
verno, nossas l!berdades e garantias? (Al1oiados). " 

E. elltretanto um somllo de morto parece tolber todas as 
forças do ministerio! ou taIYez, sellhOl'e5, (luem sabe se nOH 
calculos desta política mysteriosa Im algum outro progranllllll 
que mio se possa conhecer? Senbores, não se trata de um 
facto isolado: reunamos u marcba do gabill~te em relae[o ils 
U[IOselltadorias forcadas com a declaracão solelllne.·o não 
úHltestada, da nov'a 6 essencial attrib,:ição dada. á camat'll 
1I0s Srs. deputa.dQs, e ajuntemos tudo ús lílllavras proferida;; 
hontem I}()lo nobre presidente do conselho, quando declarou 
nesta casa que, al'regimcntassem embom a maioria, el~e não 
fazia caso d,!s vobgões do senado 1 ..\,' vista, porém, do que acaba de dizer o nobre ministro, 

estou COI'tO qu~ nuo podemos ter a eS[Jenl1;~il de que venba 
esla rc[orma. pOI'que agora, isto é., de certa épOCil pum clt O SR, mCO~Dr: DE JEQUlTl~llOIHl.'; -Isso é escandaloso." 
é moda declararelll os 81'S. ministros que não ~e achão sulli· O SR. rRESIOEt(TE 00 CONSELlIO: Eu não disse tal. 
cientemente preparados para apresentarem os necessal'ios 
trabalhos de suas repal'ticões, e que tl'atão de os estudar, O SII, CANOIDO nOIlGES: - Nlto é possivel que tal propo· 
como se a ctldeil'a de minÍstro podesse pertencer a quem se si~iio elllittida pelo nobre presidente do conselho de ministros 
não acba babilitado llal'a oecupa-Ia. Portanto, SI', presidente, passe sempl'Otesto formal nesta casa; sem declurarmos que \I 
daQUi a dous eu tl'es annos tercmos trabalhos a este fes- senado sabe e saberá zelar os direitos e regalias que lbe 
peito, foruo dadas pela constituicão do imperio; e que 11 preciso 

SI', pl'esidente, o nohl'e presidente do conselbo na sessão que o gabinete se contenba'na orbita que lhe foí lI'açad<l; pe);l 
ultima ainda declarou que aceitava a resposta ao discurso mesma conslltulção; sem o que nua póde apparecol' dlauta 
da corôa, e bontem o nobre senador pala Ilahia contou-nos úe 1105. 

uma bistoria de infusões que, perdOe·me S. Ex" nilo tem O Sn. FnESIDENTE 00 CONSELHO: Mas eu não disse isso, 
applieacão ao caso, Quando a commissão se reuniu e tratou 
de formular uma resposta ao discurso da corõa, o membro O SIl. CANDIDO DORGES: - Não disse o nobre minislro. 
t1ívergente da commissão ouviu muito explicitamente m;nba dirigindo-se ao nollre senador pela provincia de Minas, a res
opinião e a do meu nobre collega a esse respeito, Quando peito da questã.o de gUl'alltiil i~ e,.trada de ferro de l'ernam
S, Ex. teve duvidas sobre di\'ersos topicos, perguntou-nos buco, que arreglmôntasse a maIOria, que se apreõ6ntasse, plf 
com a innocencia, que li propria do nobre senador. -Isso in. que não fazia caso das vota~ i) ~s do senado? 
volve censura? E nós francamente lhe dissemos o nosso O Sn. pnESIOE~Tll DO COl'lSKLUO : - Eu não disse tal. 
pensamento. O SIt. CANOIOO BORGES: - V. Ex. disse, está nas minlJas 

Quando tratámos do período que se occupa tia reforma da notas, lllas folgo SUDunamente com suas denegações. 
magistratura, não nos esquecemos dos celebl'cs decretos de 
30 de dezembro, e então dissemos :-Sim involve censura; O 8rr. l'I\ESlDE:'iTE: - Um oxtructo do discurso do noh!'e mi-
e o nobre senador respondell:-Não assigno senão suhsti- nistl'o já foi publicado, e nelle não vejo essas palavras. 
tu!ndo-se esta parte.; ao que di~semos: -Não ; ~ elle re- O Sn. rnl!SWE~TE 1):) CONSELHO: .- O que sahiu publicddo 
phCOll :-Ent~o asslll"no com restl'lcçãO, , é pouco mais ou menos o que eu disse, 

Portanto, ~I', p:esldente;; r~sposta ao ~l~eurso da corôa, O Sn. CANlJlDO BORGES: _.- V. Ex. disse que aspírava uní-
comquanto não s~Ja uma ag"re,silo ao gabmete, tem eVldon- came t ao apoio da camara temporaria. 
temente, como disse o meu nobre collega, alguma cJ1usa de I n e 
censura, O SU. PRESIDENTE 00 CONSELHO: __ o Tamberu não disse isso' 

E nem podia a eommissão, Sr. pI'esidenle, deixar de for- Se V. F.:I:. quel', explico já, 
1:2 



o .sI!. PllRSlDEiHll:---Altenção. ! Oeclaro ao galJill~te que não estou Ji.I\O:ilo li. pôr-Iha (\{lt· 

\) Sn. PflESIDE:'\TE DO CO;;SEI.llO: __ . eu disse que me reli- . baraç~;,. estou. antc.l p,ro!!1~t;; a Ilar-~~e o :neu voto; ma, (} 
.uva perante uma l'otaçíio contrana da camara, nHIS qu~ 0[0 I quõ ,k.cJ~, repilo, .1° ,q,lC tc~ .. a~no~ u,n gO~Grno que mar~hlJ, 
m~ retiraria por uma votaçãO contraria do óeo}'tl?, porque U,]1 go:elno !l~ verl;a;:~~~~o p,~g,f,a,'o. UI~ ooverflG da m~~cI,a,. 
á houve lima no principio do anno e não me retireI. um gG\~r~o .cm 1000le,,,,a nÜ.o l,ode tm o meu vuto, (J.Utto 

.' bem I 11mlto bem :) 
() Sn. YlSCO:1DR DE JEOUlTIl'iIlONBA:---E so a'lmava.,,,. , _. ( ., I r d I 
'" T ... ,,_.: c fÇi1~, :O>l:l"!i rue [;tu'~'{i!bo Jnbitstro aa }a:er. a j : -

O Sil. PR}:'WRl'\"r~ DO CONSELllO:- -NiLO disse ISSO, S.r. presidente, os meus dous nobres collegas tivcrITo já occa-
O SR, pllESIDENT&! --- Entendo que se deve estar pala ex. slITo de pI'OnuncI3:-se no senadO' a respeito do voto de grrlÇiLs 

'ji 'd. f re as ,alnvras que se ilcha em dl5euss~o, e eu. devcl'I<l ter-me talv,cz apt·cs-
p ,caç~o e quem pro e p , , . sa.'!~ a raz~r fi mesmo, s,e o regImento da CG~a permitisse aos 

O 511, 'C,ND1DO BI}RGgS:---C~mo quer que seJa, SI', presl- mnllstros fullal'cUl maIOr IlUI1W'O rle vezes do que os snna
dente, eu a~ho indi8pcnsn~nl por esta, e P?r todas as razões dores seus collegas; mas, limitados a usar da palavl'a o 
que o governo d~ílna perfêltamente a 5ltlwção, porque se mesmo numero de vezes que os outo'os 80'S. senadores, Y. Ex. 
:,ua politica, se o prog.r:unma que deva. seguir é esse (IU@ cOlllpreheude hem que nós não poderemos levantar-nos para 
"Ilrescntou lla.caHL e leu, () nobre senador pela ~rovincia de reóponrler ~ uma ou outra proposic'iro /fue diz respeito mais 
fidl'az, eu rleclm'o, ~elíhores, que commuogo !Ia ltga ; deel,,- c~"c,ciillmcote ao ramo qne nos ~stá confiado; que temos ne-
1'0 >olenmemente ao scufldo que estou com elta. lIJas cu nilo cesi"lade de e!'fJ(ru' uma occasr:lo rle tomar parte no debate 
'll0SS0 conciliar aquelle progrmnma com es~a el:clusilo ab<c- c consirlerar mais de uma pl'oposicilo. 

uta e mesmo perseguiç,lo do pai tidn cOIl~crvad.ol', Por ~uc Eu co!neçal'ei dizcnt:o que aceito o voto de gr~~ns tal qual 
]"11.'iO os nobres mlOls!l'os recusào o nosso apOlO, o ~ontlll- eslá redlgnJo; que entendo que cite deve ser aceito pelas pa
gente de nosso, esforços? la,'ra; com quo est;', cscripto e n,io pelas intenções com ([ue 

() 8n. PRRStDEN1'l! 00 CON~Et,!IC : - Quem disse que 1'e- dous nobres ~enildol'cs, membros da commissão,lêm declarado 
cus/lYa? Para que V. Ex, está arauli16ntanria assim? qu~ o escreverão, 

- ~ SC!lh()l'~,s, a peca que está sobre a mesa. que tem de se,' 
10 ,So, CANOlOO BonoEs: - Estou argmnp.ntando de boa i11ll'(:,sentada ao pUblico, ha de ser julgada pelos qll'C fl lêrem, 

fc. I \,~ Ex. não dl% que recusa, mas repelia todos os conser- ~egulldo a~ palaYl'US qr~c dia c~ntêm, pelo sentido obvio e-
Yi1I,O,vS, nalural dcllils, e nao pelas l"e~ervas mentaes daqucllcs so-

U Sn. pnESlDENTK 00 CO>lSELllO : - N,lo, senhor. nhores 'Iue ,,8 c,crevôrão. Eu n[o sou capaz de fazer a menor 
O Sn. CANDIOO 13onr.Es : - Persegue-os até; ao ml'~mo injustiça aos distillcto, scoar/ores qlle esCr?~erãO o 1'oto de 

'\01000 que se declara que todoa os brasileiros são chamados graras . e se entendc5ô~ o. contrano do que ,oao as suas pala
IJarli um centro commUID. VI'as, al"lIcm o suspc,lar::t; !;;as rstou ((lO lon:,te d;sso, quantfl 

~;r. Ill'l'si;lentc, como disse Íla pouco, cota politica ri 011'5- c?nvenwlil de '1IIe. S~ 87:. EICA' cntendessem queera eOllve
l~rioia, incomprcoensivel; eu 'lucra dar meti apoio ao :'a- 1l0mlte aprc,_cntar nm fOto de censura, franco, ~o"b~cl,lo por 
hincte. não tCllbo senão motivos paro aproximar-me d"IÍc; torlos, f:~lB nHO plldesse mesmo ~er acclto por ~os.SS EEx. r) 
'1uBnrln mio houvnsse outros, a verrlarlelra s'impatbia e arni- teo'"io f CItO. Se. pOIS. a prllfl"nCI~ 111'25 (\cullse,b~\1 que 3pl'~-
znr!c que voto ao nobre senador presHente d"o cOIIseliJo",. óentasscm o voto de graça,> Carmu,adQ rle um modo que se rhz 

, '" Ó I' que nlio cnnt~m nem eloglO nem censura. que póde ser vota-
O "n. PflESml'iTE DO GOliSELllO: - b. obngarlo ... do p;,r amigos o a'\lw,arios, oão se me le"o a mal quo eu 
OSn. CANI>WO DORGES:-'- ... e <:0 nol)l'e mini,·tro ria (a- der.l"l'c com IOIta a solenmirlade (lue aceito o voto de graç~~ 

z~nda bastaria p"l'a isso. Mas deSf!e que :l~,l se me. ensina o porque- m10 vejo nclle rCll~ura. 
caminho, que n':o se diz 'luai é o fim a (fue BC dirigo o 1'0- Ainda mesmo nas palavras que o nobre memh,'o dissidentt' 
vemo, veío-me impossibilitado de aroia.io, nho nOl'que ;'n- ria commissilo as,ignou com reslricç<lo pertl\itta-se me que 
tenda .que esta situacão (ieva morrer: mas. ~orque acbo in- I eu não encontre lima censura ao gabinete; porque. senhüreõ, 
dispensavel que "sc mê esclareca, que se me dIga Ijual é o fim o gabinete não é illimii(o da inrlcpcndencia da magistratura, 
para que devo concorrer. • !leIo contrario é uma das theses 'Ine elle defennc com os no-

Senhores, o que é certo é 'lue o n:ini,terio n:10 e~f{l bem bl'es senadores e pela qual ba (C pugnar sempre que tiver 
eerto do terrcno em que pisa: ou elle n~o crê na exi.;tclleLl oIe obrar. Sc. pois, senbores, l1~O ha divel'genr,ia. nem me~mo 
de uma marioria compacta e decidida que o apoia, ou e"ta Ilcs~a idéa, porl{UIl' ainda nenhum de nós se levantou na tri
maioria não crê nelle, buna para sustentar que 11 magistratura não deve ser indo-

O senado l'ec1lTdn-se sem duvi>la de que nesta Cilsa aJ;:lHls pendente, Ilelo contrario todos nós coneol'damos que elJa rieva 
mClllbl'O~ do ministerio tém pedido a revO'gaçfio tlll II1crlida~ ser cercada de torlo o prestigio, dotad1l. de todos os meios, 
"lotadas em sua presença na ou~ra camar",. onde não pudcl'ãO llfll'il qne a sua lndep~ndenCla se assegure, ]1~0 posso to~ar 
fazrt' com flue não fossem mcluldas nas !els alo adopladas; C01110 sensura ao galllnete essas palavras que forITo asslg
c. ~e os nobres ministros se consirlel':1o assim fracos, se 1l;10 nadas com restl'Ícçào pelo nobre senadol', membro da com· 
h\m Ila camHra dos 8r., deputados o IlIJoío nccessal'io para missão da resposta a falia do (brono. 
marc!mrem desembanu:atlamente, para fazel'em os melhora- SI', presidente, corri hoje á tribuna para livrar· me de um 
montos ,Ie que o paiz iem necessidade, é melhor que renull- pesadelo que o nubre senador pela provincia de Go)'ai lan
dem o pilder, é melhor que o entreguem áquelles qne ti- çou sobre o ministerio, quando qui% apresenta-lo como ini
verem ti força lle~CSSaríll para exerce-lo. Seja o minísterio mi~o da Providencia: creio que estas palavras não forilO 
franco e não se~el eu quem embarace a sna marcha; faco retiradas. 
votos pura que e.lIe vi!a ; mas, (aco tambem votos ~ara qúe 
essa Viria não seja a Vida de sImp1cs e:!:pedlentc, e sim a de O SU. SILVEIRA 1>.1. MOTTA! - Inimigo da. Providencia eu 
um ]Ioder que sabe collocar-se na aHum de sua missão. O nITo disse. 
flue oITo desejo é um ministerio de inercia, de expediente O SR. l!!NISTRO DA FAZENDA: - Pel'doe-me o nobre senador, 
unicamente; mas desde que o gabinete iniciar medidas, (Iue S. Ex, conhece-me e sabe que não tenbo por costume torcer 
fomar a iniciativa e responsabilidade oollas, desde que- (lui- o sentido das proposições daquelles a quem respondo, O DO
zer marchar, pó de contar comigo, e creio que tambem com os bre senador disse que o ministerio havia aconselhado á corÔa 
,lo lado a que pertenco, urna faHa na qual uma só vez não se invocou o nome da pro-

Sr. presidente, as poucas palavrns que tenllo dito definem . videncia, (Iue esta omissão parecia dar a entender que o 
bem minha posiç:to em relação ao gabmete. Pal'o aqui, de- mini.terio não acreditava na providencia, 
vendo talvez voltar ainda ã materia.; e, senão continúo a;!ora, . 
é porque meu e!tooo de saude me impossibilita completa- 6 Sn. SILVEiR.!. DA MOTTA: - Isto sim. 
llI')nte; Deus sabe os esforços que fiz para fallar durante O Sn. AIlNB1'RO DA FAZE;I'OA: - O nobre senador creio que 
o;.tcs poucos momentos. até chegou ao ponto rio faUar em h~resia, e eti deGlaro que 
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~5Lr6IlleCI, porque, llil~~iJ() c educado lJa religião que fel i7.
meate professo, uão quereria IIOS ultim'Jo uia; de mmha vi,'a ..• 

O SR SILVEmA DA ~!onA : - Eu disse alô IluO na Ing la 
tctTil em lodas aa (altas se iavuc,1 a pl"ovhlcnci~ .. 

O SR. 'U,ISTftO DA FAZE~I)'\ : - .... me CllllsiJol'aSSC!ll aLju . 
rar a reH;{ilio que ale hoje L.~:dlO iH'ofJBSadu ~ llOís eSpero ~1l1 
Deus que '!lwfI'cr,!i IlU fê em que l'ui nascido o iJaplisiuJO. 

Mas, felizmonte para mim, 5enllol'Cs. ell tenho tcslCIllü.nho 
·.mUtcntico para illvoc<l/' C:U contl'ario cLt proposiçao do nobre 
sellador Antes que o 1J0ure sena~or no. tivesse aqjaido de 
1,,10 invocilrmo~ a providencia, eu, Pl'olllluciantlc-me sobre o 
aug-monto ua renda na cam,1m uo, dClllIl<tdo:< IHt ses,àu uo 
J(} de março, II [lagina IH (lo volume dus _,l,II(.ICS d\lôôC Il\ez, 
disse que, felizmcnte, a rcada tinha Lido é\ugmeato e allribui 
esôc augmenlo á maior 1"'o:lucç;'io de um tI'J$ g;unct'o:! 4 uo 
mai:! concorre pat'a a I'Íqoeza di) piliz; eu fllllávil da pl'O
tlucçt10 do café e referia-lU\.! ti\.mbr!ll ,:lO atf!'I1([fio; ahi uma 
<lU !llI1lS vezes mo re.ft'l'i à providencia, POI\jUC, scnllOro", 
estou cOliVencirJo de qUJ S~lll ella n!ilr~haren\iJs d" bil!:le; 
IdSI DOlllil/1ts wdilicalJcrit dumum, i'l i'(!IHlI1l lalJo"l'ilccmlll 
. , .. , , , ., qui redifiC!!Ilt eam. 

Se, pois, ô()llhores, eu tenho e8ta convicc;lO, ~c, "nte:! de 
arf:uido, uou o testemunho de qu: t'ecllllhey'o a suprcma ill
.pccção rlaquelle (le quem tut!o dHllana, nl1u posso accltar a 
a:ccusaç<lo de im~ierlade, porque IUI f,dla do thrvllu não se 
mencionou uma ~Ó vez a palnvl"1l prorídcncia. 

àl ... "scnhorc.,scl'á justa ,~er:d)cm cuuiua eóLa ob:;erva~ão do 
nobre senador'! Lancem-se os olhus para o "iSeUt'50 da co· 
rua e veja-se em qual dos topieoo cabia !Ucncio~ar a [lalavra 
vrovidcaciél na rednccào que e;se discuroo leve. S"ria !lO 

.topico tlue se refCl'e [lO casamento dus augustas prillcczas? 
,Eu creio que ahi me5m~ não ora bem cabiJa. O discul'so da 
corôa,colll quanto seja uma peca pela qual o ministcrio res
i'0ndc, tem de ser pl'onunctadIJ -pela. boca do monarcha. Ora 
o munurcoa, annunciaúdo ao corpo Icgi:;bti\'o um aeontcci
mClüo 9uo tem de verificar ~e. du k1i1tO alcance flill'U o (lliz, 
deVia s,mplc~mellte <lnlluncia·lo· mas, nós 'Iue rccchêilloô t.ão 
fuusta ncticia, telllos (Ie ar/iuntar um pOUCIl lIlais, t"mos de 
não s6 aPI,laudil' a noticia, como aitHla mais ,Ic mallifc;tal' U 
desejo de 'lue estll succesôo seja ubedcnauo pela. 1'l'ovidencia. 
E' assim, seuhoros, 'Iue mesmo lia vida dltmestica p,"iltica· 
1ll0S: quando 'lualquor de nós COlllffiullica <l um amigo ~ue 
tem ,le C!\S,U' uma fiI!J.(l, Iliio falia na prol'itieneia, mU3 
aquelle que recebe' a noticia. diz: "Bem; poís eu desejo 'Iue 
Deus lhe depare uma. feliz sorte. " 11' ulUa CUU$i\ 1,10 come· 
sinba esta expl'cssãO, ~ue me parece '1'J3 lIelll <lhi o lIo)ll'e 
• enado.r tinba razão de notar a auseneia tia palilvra pro
'I',UeIlClil. 

O SR. SILVEIRA 0.\ MOTTA: - Nem a respeito da sau,]c pu
blica lembrarão· se da divina pl'ovidencü ! 

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

Isto era dito em t'eferencia áquelles que todos os dias 
batem nos peitos, mas que ao mesmo tempo se afastão dos 
preceitos da lei. 

Portanto, me parece que 11 explicaçãO dada por mim, e o 
testelllunbo, que não póde ser contestado, porque não é um 
facto de hoje, mas anterior á argu,ição, prova evidentemente 
que nUo se p6de attnbUll' a ausenclU dessa palavr:l. á descren
ça da parte de nenhum dos ministros que aconselhárão á 
<,;orôa no discurso apresentado na segunda sessão deste anno. 

SenDorcs, fico rOHlmcl)te em duvida no que de\lo acreditar 

e como procedul'. Dizelll os Ilobt'cs .emulares quo o mini,Le
rio lido tem programma, que o pal'lid-o lul0 o tem, que a si· 
tuagiio não está deGlutia, \jUC não é couhccida; outros que a 
~ituaç,lu li UIlHl mOllstruo"i\ladc, _ que é um so?hísma, llue li 
Illcomprellensl\"el; ainda hOj~ OUVI eli'1\~ paia"Vt'us. Entrda.n 
to, o:! nohres senadores, rJCFois d1l tssim (Ieunirem" situa
ção, ,iepoiti IIc l<laçarem -sobro o mitiisterio toue a sorte do 
I'stigmil, concluem muitas vezes os seus discursos, COUlO G 
!lúurc senador pela provincia do Rio de ,Janeiro, (Iizendo qUB 
esL,lo pl'um!Jtus a votar com. o. mllllsterlO, logo que elle pro, 
piJiiha as me huns quo e,(ão IUleladas no voto de gl'a~s I 

O SR. V1SGO~U~ IHl JEQUITI~HOMl,\:-E agr,\uarem. 
O Sl .. l>Il~l",rno 0,\ l'AZIli1D-', :-Lá vou, 
O SR, 111lnnu :-Siío muito f"ios .... 
O Sr.. ll'~l;TIlO OA F!.ZE~Ul: - Na discussão do voto d9 

~racas da sessào passada, iiellllores, as mcsmas (!uestões já 
f\ll'ü"o aqui apresentadas e disculiuas. lIat,(O dis;e-sc c ora 
,e I'cpete :- O progl":uuma do miní:;terio IÍ o mesmo dos mi
nistel'Íos conservadores; Q (Iue o millbtct'Ío atlual fluet' ri o 
me,m!ú que nós queriamos. Puis, ser.hol"os, se o .1'1'ogramma 
do ministcrio inclue as mesmas ideas pulas quaes oe lloures 
senadores t~m IlroIJtll\uudo, eu tão () progl"umma contêm al
guma cousa (Apuiados), 

Eu disse, se bem mo recordo, na discussão passada que a 
din'crenca não vOI'>;u'iu so~re os pontos de reforma, mas sim 
sobre a' maneira de fazê-la; a este respeito estou de <locol'do 
que póde haver grande divcrgencia 611tl'O nós, porque, sc
nboros, 50 o prO!;Tamma do ministerio actual é o mesmo dos 
minbtel'io3 anteriores do lado conservado!', tambem o latiu 
conôervudor adoptou idéus q ne tiaUito sido antes do lado a 
que eu pertenço. Purtanto, o que se pôdo dizol' Ó que os ho~ 
mon:; pOlíticos de nm e de oulro lauo cbegál'ão 11 l'ccoohcccr 
a Ilccetioilladc de certas llJedidas e reformas; a maneira. 
porém, do reali3ar estas mediuaô e reformas, senhores, li quo 
Ila de ser sem duvida neuhuma objecto de controvel'sia: eU! 
alguma parte. a~uell~s senhures que entendem que se deve 
dat·. ma:, amplitude ás aUl'ibuições ÚO jJodel' pal'a conserva-lo 
mars furte, óeu«t'ar'-se-bão d;trlUellos que entendem que ó 
IlI'eciso dar malorcs g<Ii'1\llti~s à lilmdade. Porklllto, a {I,ucstáu 
ver,,"'á, não sobre os pontos gemes, tUas sobre os detalhes. 

Eu mIo me recordo de que se tenha exigidQ dos partirlos 
polil!~os,. que se aprc.entito eUl scena, um pro~.'"amma, pOl'
qm, fiM e posslvel senhores, ql1e as massas Ulscutilo FO
~ril.nllnas: '1ue os bomens da tribuna quo !'ustentão ou com
batem o millisterio, apresentem suas idêas, deunão-as, é 
natural, li o que se deve ex·igir no govorno repreoenta!ivo· . 

O SR. SILVEIRA OA MOTTA:-E' isto ° que se tem oxigido, 
O Sn, AlI~i'TIIO DA nZElill,\:- Perdoe-me; os lIubres sena

dores tem illsi,ti,Jo aqui pelo. progrumma do pat'tido, os no
bres senadores tlt5culirilo aquI um lH'o"rammu que foi oàjecto 
do estudo, de examo, creio mesmo qu"e de adbcsil0 da parte 
dos membros <lo corpo legislativo q.ue nessil occasião se reu
mdo [Iam elltellderam-se sohre as itléas fWluillnentaes pelas 
quaos devia reger-se o partido que se reunia, 

Se, pois, estas idéas t,lm sido enunciadas na tdbuna pelos 
memhros dessas reullióe:;, se elles as têm feito suas, se t~m 
ecoodo IlO poiz as itléas sustentadas e defendidas nestas reu
niões partie.ulares; eu creio que o programma é publico e e:;ti 
aceito; e nem de outra sorte, Sr. presidente, a situação 
actual a';~.lr(Jl proselytos; eJla. mIo telia. adhc,ões, EC po~
ventura ;J~O se conbeccsse o fim a que se dmgem os que hOJ!! 
estão intimamente ligados. 

Senhores, eu observo que se pretende fazer uma. distinecão 
que pôde servi,r para os ~I\S que. têm em vista. os nobres :,cc 
nadores. que e desacreditar a sttuacilo, mas que de certo 
para os homens I'e!lcctidos nUo póde ·t~r o nlcance- 4ue lhe dão 
estes mesmos senbores. Perguntil.o:- De quem é a situacã5? 
E' dos conseI'vadores? E' dOi! Jiberacs? Direi eu: E' do 
partido liberal que está hoje em maioria na camàra dos 
dc~uta90s 

Que este partido se componha de homens que outr'ora se 
chamaviio conservadores, que se componha de homens que 
lambem se chanl~o e 5~O liberacs, não vejo nisto cousa al.-
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I',"uma que não seja muito regular; o tl"iumpho, senhores, não 
foi devido só ao partIdo hberal. So o partido liberal tivesse 
triumplHlllo na camara por uma maioria inteiramente sua, 
semduvídu poder-se-hia fazer hoje esta pergunta; mas quando 
o pal·tido liberal obteve o tl'iumpho em 11562 pela união da
queUes senhores que, tendo até então sustentado o pal·tido 
conservarlor, entendêr,ío conveniente separar-se dali e e aehã
rilo-se em um campo commum com os 1íheraes, havendo 
cada um de sua parte evitado as lutas anteriores I) assentado 
nas idéas que mais cOllvinhão na actualidade, eu creio que 
este partido está pel'feitamente definido. -

O SR. SILVEIRA DA 1I1oTTA: - Nunca assentitr[o. 
O SR. OIINISTRO DA FAZEl'\DA: - O nobre senador diz 

que nunca aSSBntan10, mas eu não sei se o nobre senador é 
o mais competente para dizer quaes são as opiniões do parti
do liberal. 

O SR. SIL'.'ElRA DA nlOTTA : - Eu falia do resultado: o 
Jlrograrnma não foi acei to. 

O SR. ~IINISTRO DA FAZENDA :- Por que r~z50 ha de o nobre 
senador contestar um racto, qualH!o testemunoas occulares 
assegul'ão que as idélls capitaes do prOl'rllmma for1io acceitas? 

O SR. SILVEIRA DA IUOTTA: - Os Srs. Nabuco e Ottoni 
declarárão que não foi Rcceito o llrogramma. 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA; -O nobre senador, ilssim 
corno tem razão de dever ser aC!'editarlo quando referir um 
facto quo Ih.e for pessoal, assim tambem me rarece que deve 
f~zer a mesma justiça a seus collegas. Nós lhe disssmos :
Acceitamos os principias cardeaes do programma. Na reu
n[ão a que aS5istiu o nobre seoador pela provincia da nahia 
qne disse que o programma não tinha sido aceito, asseguro 
que as adhesiies da maior parte dos membros que estavão 
pl'e~entes farão sinceras, 

O SR_ Sn.vSlRA DA ~lOTTA : - Isto, sim, da maior parte. 
O SR. MINISTRO:JA F.\7.ElIDA : - Sim, senhores, eu repito, 

não tenho ouvida de descer a todos os detalhes; alguns 
houvlI que enteodêrilQ aceitar a situacâQ, trabalhar por ella, 
marchar de accordo com elta, mas com reserva de suas idéas 
anteriores; porque, senhores, quantas pessoas ba que podem 
ter um systema, que podem entender conveniente uma polí
tica, mas que, isoladQs, vendo que lhes faltão os meios de 
realiza-la, e entretanto que outros ha que podem realizar 
parte. dessas idéas, unem-se com elles muito lealmente para 
conseguir ao menos a realização dessa parte das idtias em 
que estão do accordo? Se, conseguido o fim da reunião qui
zerem os primeiros mais do que a maioria quiz, elles se sepa
rarâõ, e irão formar outro partido. A historia do nosso paiz 
está cheia de exemplos desta ordem; eu não sou tão novato 
!lue não tenba visto succerlerem-se tantas mudanças na po
htlca do meu paiz, que não tenha vislo muitos bomens 00-
taveis, sahindo de um lado, iudo tornar-se proeminentes nQ 
outro ... 

O Sn. FERRAZ: Apoiado ... 
O SR. lIllNISTRO DA FAZENDA: - ... porquo as idéas pelas 

quaes eHes cOOlbatêl'ão com os seus antigos collegas, podem 
deilur de ser aceitas por esse lado, e elles com toda a digni
dade, com toda a razão, podem separar se desse partido para 
não concorrerem com os seus votos afim de que prcvaleção 
irléas contra as quaes se têm pronunciado. O flue cumpre,poís, 
hoje indagar é se os homens que esti\.o ligados, que fonnão 
a situação actual, querem aquilJo que nós dizemos no pro
gramma que é o symbolo da aclualidade. Estou persuadido de 
que n,lo eneontraráõ um só que diga que quer o contrll.l·io. 

O SR. SIL VEmA PA llloTT" : ;)lenos eSSII ; o Sr. OttoUl diz 
que não. 

O SR. MIIUSTRO DA FAZElíllA : -O Sr. Ottoni não podia dizer 
que não quer o que quer a actualidade; o Sr. Ottoni tem muita 
dignidarle propria para que, se entendesse que o partido actual 
quer o que elle não quer, se declarasse separado desse par
tido. 

O SR T. OnoNI; - Apoiado. 
O SR. SILVEIRA nA II10TTA :-Eu não disse isso; V. Ex. 

-está fa.endo castellos, 

O SR. MllilSTno DA FUEliDA :-Eu digo que o que cumpre 
ex.aminar é se os homens estilo ligados. 

O Sn. SIl.VEIRA DA ~IOTTA :-0 Sr. Ottoni disse que não 
aceitava o programma. 

O SR. MIl\ISTRO DA FAZENDA :-N,10 é possivel. 
O SR. SILYlllaA DA MOTTA:-EIJe o dis>e. 
O Sn. D. MANOEL N,io concorda com alguns pontos do 

programll.a longo, como os senhores o achArão e ha maiô 
alguem além do SI'. Ottoni. 

O Sn. MINISTno DA FAZEIiD.\ :-Senhores, entendamo-nos, 
eu estou faliando do programma apresentado por quem póde 
apl'esenta-lo, que é a tribuna; digo que a h'ibuna aprp.sentou 
um programma bom ou máo, simples ou composto, defei
tuoso ou sem defeitos, mas que este progl amma está aceita 
por todos aquelles que sustentão o .~abinete, está aceito 
com toda a slocel'idade (Apoiados). 1'<ão acredito que um 
só dos homens que dizem pertencer ao partido hoje domi
nante esteja com reservas mentaes á espreiut de uma ocea
sião para separar-se; não, senhores, queremos que se rea
lisem as idéa3 que estão consignadas no progl'amma do 
governo; são estas as idéas pelas quaes nós todos pu
gnamos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Eu fallava do outro pro
gramma. 

O Sn. iIll1'iISTnO DA FHEI!DA: - Se algum ha que por ven
tura em Ilm [yturo mais ou menos remoto entender que 59 
deve marchar além do ponto em que hoje estamos, poderá se
parar·se com o mesmo direito com que uos reunimos, com o 
mesmo direito com que alguns se separão e vilo (OI'mar um 
novo partido. 

O SR. SILVIllRA DA MOTTA: - Eu [aliava do programma 
apresentado peio Sr. Nahuco; o programma do governo é 
umll cousa que serve pal'a todos os ministerios presentes o 
futuros. 

O SR. MINISTno DA. FAZENDA: - l'ois se o programma serve 
para todos os ministerios presentes e futuros, é alguma cousa, 
porque não posso adnlÍttir que os nobre:! senadores que se 
preparão para o futuro, queirilo um programma que nada 
!igoífica. 

O Sn SILVElR_' DA 1I10TTA : - Queremos um programma 
que signifique alguma cousa. 

O SR. i\l1i'ISTRO DA FAZENDA: - Se não significa cousa al
guma, só põde ser aceito por esses bomens que VV. EEx. 
tem declarado que estão em uma situacão incomprehensivel. 
Eu compl'ehendo, senhores, que se combata com todas as 
forças a situação actual, que .se declare que ella é impres
tavel, que se recuse todo o apOIo nos membros da actual ad· 
ministracão, isto comprehendo eu; mas que se diga que a 
*ua9ão' é indefillida, que é. i~comprebenslvel, que é miste
rIOsa, é o que não posso admlttlr. Senhores, não vemos mys
terio nellllUm, somos francos, não queremos Dem mais nem 
menos do que aquillo que temos enunciado perante o c.orpo 
le"islativo quer nesta casa, quer na outra. 

'Pela minha parte, pela parte de cada um de meus illustres 
collegas, digo que somos incapazes de apresentar ao parIa
men to uma id~a c all'aicoa-Ia depois. 

Tem-se fallado nos partidos bistoricos e pelo que veio os 
nohres senadores afastão-me. _ 

O SR. SlL VEIRA DA MOTTA' - Quem fallou foi o Sr. Na
bUCQ. 

O Sn. MINISTRO DA FAZENDA 1 - O Mbre senador tambem 
alguma cousa disse do partido historico liberal. 

O Sn. SILVIlIRA DA MorrA: - O Sr. Nabuco é que sempre 
está fallando nisso. 

O SR. ~1I~lsrRo DA FAZENDA:-Os nohres senadores que en
tendem que o partido liberal antigo nito está representado 
na presente situacão. sem duvida collocão-me em uma po
sicão que nlIo seÍ qual é. Até hoje eu acreditava que tinha 
siJo liel ás idéas do partido liberal a que servi desde a minha 
mQcidade, e do qual não me tcnbo afastado. Posso ser o ul-
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limo ,los reprcsentantc~ des:;e partido, llcm li (lrecis~ que os 1 qucilfio, os quo ftuizcrem POdêlll tcr o concurso do nobre se 
nohres "ct~Il!Jores o d.gao, eu () reconheço por mnn; .mas I nador e o de nutros que se pronunci,',r;10 quasi no mesmo 
Ilegal' a I1l1nba qualIdade de Jlert~ncento a esse !Wrlldo hlsto- senlldo; e a esperança que eu devel'ia nutrir de que seus 
rico, ~ o que eu desejo que os nobres senadol'os não fa~ào, c()ll~!ías, reconbecendo o m~rito dos. que aconselMo esta. 
pOIS e, talvez, a gluna Unlca que me rcsta de toda a mmha modlllcação, os acompanbaniio, deVia lh,tenninar-me dCôde 
vida politica - O ter sido fiel ás tradições de meu par- já a retirar-me para que ~enba uma nova sítuacão' mas 
tido. senhores, nós m10 somos re"ponsaveis perante uni ou' outr~ 

~las, s~nbores, se eu sou fiel ás tl'adi!lões do partido ce 1I0SS0S coll~ga5, nós somos rC5poosaveis perante a maioria 
que adoptei, não sou inlolel'anle, pelo contrario na minba of!lcial, Il~rante o paiz. Fomos chamados a compôr o conse
viila quer public,l, quer particular, lenho procurado sem· i lho de ministros, fomos apoiados vivamente pehl camar,l dos 
pre merecer a5 boas gra!las de todos com rtu~m trato; deputados, ainda não tivemos uma manifcstacão contra nós: 
condu7.ilJl~o·me de modo que lIfto me aclH15se júmais em como, pois, havemos de celler o poder, (Jorqúe se diz que 
um antagonismo I'cpel!ente da parte de qunesqucr pessoas elle compete a outros mais Ilahililados do que nós? 
que p:ofes8em irléas que nã~ sej,10 as minhas. O SR, T. OTTO~I : - Apoiario. 

O ::SR. VISCO~DR U.I BOA-VISTA ;-Apolado. . 
O Sn. m~ISTRO DA F.\ZENDA : Tcnllo respeitario todas as O ~R. lJINISTP,O o.~ FAZENDA: - Se somos Incapazes, come 

,'unvicçõcs desde minha mocidade até boje; nos homens Jes- nos dl~em as vozes desta casa, as vozes da outra cumam o 
li .. !!', sempre Eeu caracter; e jáll1His minba amizade se en· as da Imprensa ..... 
fr~'lueceu ou se quebrou porque ~ste ou aquclle individuo O SR. VISCONDE DE JEQUITI;'{llONIl!: - Nunca ouvi dizer 
nao peH.<lSS? como eu; e esta tolm'ancla que. tenho para com tal no senado, nem me consta que se tenha dito fóm, 
todos, desejO tamhem que tenhão para comigo. Se na vIria O S S '1, ",. d' , ' 
privada tenho eôtes sentimentos, acel'oditem os nobres sena- • R. ILVElHA DÁ 11 OTH.-"loguem ISS e (rue cruo lIlca-
dores <rue hei de mnnte-!os na admillistração, tanto quanto paze •. 
ella o permitle. O SR. lil~rSTno DÁ PlZENOA:---l'erdoem-me, ou eu não om'i 

Fallando-se dos progTammas, notou-se aqui [lua tinha ha- bem as palavras I'l'<Jferidas nesta casa, ou não sri o que olh,s 
'lido uma diITerellca ontre o programma apre,entado pelo querem dizer. Pois, senhores, como çúmecou hoje o nobre 
ministerio actua! cin 15 de janell'o cesla anno, e aljuelle flue senadol' pelo Rio cl~ Jancito o SOl! discurso? Comecou dizendo 
n?s tinham os aprcsenl.lldo em 'iH de maio de ISS1!. Sem 'Ju- que ~sta a.dmini.st.-açJO sacrificava tudo em v~l!tagem ria su~ 
Vida alguma, senhores, em IS62, bem como disse o noure estenl eXIElcncla; (1015, senbore., uma admlOlstracão que e 
senador, que ti presidente do conselbo, os partidos estavilo capaz de sacrificar tudo..... • 
a~en~s cOllheci~os, a S?,a, 1ig~ . datava de mui.~o poue~s O SR. !II11<ISTRO DOS ESTRÁ7'GElROS : E' inepta por Corça. 
dIas, mas. dEPo,~ q.ue e~.e, paltldos so {)!ltend~lllo, del'OlS O SH, !IIIMs:rno DA FAZENDA:---,." não merece tudo quanto 
qu~ adoptarao pnncl plO~ cOI~llluns,. tornarao-se Ir,temlmente se póde lancar sobre eHa ? 
I Jhdanos,. c eu apezar.do nil~ tor Sido conservador no nome. (", . : , _ '.. .. 
embora m;n!ms tendenclas seJão para conservar o que está v SR., .'I.GO~llE !lE JeQ!JlTI"no~IU ... O que se disse fOI que 
e,tabel('cido e é bom, não tive a menor duvida de ligar-me sua pohllca e tenebrosa. 
c~m ~s antigos consc~vadoros; ~ quando se tratou da orga- 9 SR. MI)(ISTRO 0\ FAZENDA: -- Estas palavras .n:esmo .. ,,' 
lllsaçao do actual gabmete, eu fU! um rios que pugnarão [Jllra POIS, o nobre senador que Julga tenebrosa a pohtlca de um 
'lue neI1e figurassem homens de um o outro Indo, porque gabmote, enteade quo os seus membros devem receber como 
convinba dar a todos uma prova da sinceridade com quo nós um carinho esta uenominacão ? 
estu:amos unidos, e. essa sin~erid~de desapp3rceeria se o O Sn. \"l:lC01iOE DE JEQU;TlNIIO~IB:---Peco a p:l1avra, 
gabmete fosse or"'aOlsado por mdlVlduos de um só de qu~!- -
quor dos lados. l'ror esta occasião disscrilo mais de um nobre O SR. l!l:'iISTRO!lA VAZENDA:- Quando somos accusados de 
senador que estavfi., promptos a concorrer com seus votos, a suste~lar umll s!tl!açilO monstl:1l0Sll, que não contém sen~o 
auxiliar todas as medidas do governo, se por ventura a situa sopb,.mas, que c. locompreh.enslvcl, bavc~os de estar mUito 
cão rosse dirigi 'a [lor aquellcs 11 (luem compete a direccfio contcnles e SaltSreltos, ? O 'pâlZ lIa de acreditar que nós somos 
dena. Senbore3, se se tratasse de avaliar o merito indivirlllal capazes de dmglr a slluaçao 1 
rle ~ada um eu seria o .p~iI)Jeiro a l:eeonlIe~or (Iue não sou o SR. SILVEIRA DA MOT:r~:. - Ser incapazes li uma co usa, a 
maIS competente para dll'lglf a adnlt~lstr~rao do e~~ltlo; mas não serem capa.zcs de dmgu' a Situação ti outra. 
nem sem~re, s~.nh()res, depende dos IIHll'/Iduos a .~ua e:,tl:ada O SIl. MI~ISTRO DA 'l"A7.Ei\P,\:-.- Pois, senhores, ou o rlefeit? 
Ilara" m~Ulst~llO, ~em de[!e~;le do nellhuUl.do no. ~n. 91•a- na,ce úa situação que nós não temos cap1lci!lar!o para com
f!1ado ~ara a.dlrecçao do mtnUerlO esle ou :"I~elle .bl aSl 1:11 O. prebc~der, que ti má, ou nó" nos vamos doi~ando arrastar por 
S,? pOI ven.t~ra dependesse só de mlln, eu entlcgnl la a dlre~- est,l sItuacão mo condemnada, 
çao da pohhca aetual a esses que o nouro senadol' chama0 . 
os direclores da situac~o; acreditem que eu seria () primeiro O SR. SILVEIRA DA 1I1oTTA:---N,io têm forças. 
a dar o passo, dizelldo :-Dou a minba demissãO, venllfio 
esses senhores que podem dirigit' a situação com o concurso 
do nobre senador. &las, senhores, hastará que cu dê esse 
passo? Porventum o voto de um ou OUtl'O nohre senador é 
bastante para que o eleitor dos ministros chame antes este 
do que aquelle para organisar um gabinete? Creio que não. 

O SR. SILum.l DA nIOTTA:-V, E:c. quer lançar-lhe a res
ponsabilidade ? 

O SR, MINISTRO ll! FAZll!'!llA ; - Longe de mim este peusa
menta; creio que nisto não faco nenhuma otIensa, porque o 
que quero dizer é o seguinte: Se eu tivesse a certeza de que 
pedindo a minha dfmissão, vil'ião esses senhores, que os no
bres senadores entendem que dirigiráii melhor a situacão, e 
ao~ quaes promettem seu apoio, sua coadjuvação, sería eu o 
primeiro' a pedir a minha demissão; mas eu não sei, se
IIhores, ... 

O SR. SILVEla! DA MOTTA:-Estes daqui não querem. 
O SR. Mli"ISTRO DA FAZElm.l.: -Bem; estou-me referindo á 

proposiçãO do nobre senador, Ainda me~mo qne todO$ I)ão 

O SR. ~nNlsTno DA FAZ3l<DA;--- Não lêm forças, diz o nobre 
senador; a este respeito direi que o ministerio, com quanto 
tenha sido julgado menos justo mente nesta casa, tem bastante 
d!gnidade para, nos actos que pratica, obrar com conscien
c~a, sem resena, c nào, como se pretende talvez fazer acre
ditar, por um Impulso quo nào venha de sua p'ropria convic
çãO, que não veuba do conselho dado na tribuna, que não 
possa mesmo "ir do 'conselho ouvido no seio da amizade, 
mas não como preceito, não como ordem, 

Eu deveria realmente acreditar que o ministerio tem sido 
o mais reactor qu~ tem apparecido no paiz, porque do .Ama
zonas ao Prata. o eco repercute contra essa espantosa rea.e
çfto. Dous nobres senadores têm trazido á consideracão do 
senado a reacção espantosa praticada pelo actuaI ministerio, 
e dessa mesma ~e?cçã~ nãO. escapou a rep!lrtição a que tenho 
li. honra de presldu, E , pOIS, agora. occaslão de tratar desse 
assumpto. 
ilt.Em primeiro logar, eu direi que não vejo quaes são os 
factos que autorisão a a.ccusacão de rea.ceionano contra o 
gabinete actuaL • 



o Sn, l:'ERnEII1 \ 1'r.:;x,l: - Do minislcrio da fazcllola nITo 
bJJci. 

O Su. ]I!I'a,rRO D.I FAZE'".\: - Eu não me rlufonrlo sÓ Do 
mim, porque sou tfio rosponRavel relos <lctos do minísterio 
(fOI. filwnda como pelos d0'3 outros mlOlstenos. 

O Sn. SII,VEm.\. DA MOTn '- Por iss·) eu nunca ~lIo de 
um ministerio especialmente; ó de touos, 

O SR, ),\INISTno DA PAZE~Ol.:- Não pensem 05 nobrcs se
nadores que pretendo acobertar·mo COlil a minha l'eparli~llo 
pnra lançar o stigma s lbl'e as outras; não, s~llhorcs, defen
do a todas as rCp'1\rllções, defendo a vwlad~, 8enhQrcs,.quaes 
tem sido a. demissões dadas pelo lllllllsteno? a Ill'eslrlo"le~ 
• !~ pl'ovincia, a cuefas de policÍ<t, rle accol',lo com as irlé!\s 
dos pre~ídelltes nomel\~o,,; a empl'eg<Hlos Url confinll~~a, hls 
aqui as demissões quo tem apparecldo. 

O Sft, FERREIRA !'B!;N.;.:- E il empregildos tio coneío. 
O Sn._ 1l1NISTno DA FAZENDA:- Nesta ;:érie de empregos 

está reconhecido o principin de que o govcroo dev~ ter li
berdade, Nas substituições, se por ventura oITo tem Slflo e\le 
bastante feliz, abi admilto que o nobre sen.auol' pos;a in
stituir utn exame severo a respeito do procedimento do nll
ni.terio mas argui-Io de não so servir dos mesmos instru
mentos 'que acbou empregat'os Ilil machinil govern~tiva, me 
parece que nãQ é muito l'eg\llal', 

Fallou-se a respeito de magistrados, Eu ruconh~ço que um 
ou outro daquelles que tem sido prolllovllloô, l~to 0, quo 
passãrilo da 1- para a 2" .entrancía, ou da 2a !lU,'n 11 :3", pôde 
ter sido ofrendido no seu IOtercsse parLlcular; mas, senhores, 
mIo foi o ministcrio nctual quem fez a legislação que nos 
regula, O miuisterio tem de guiar se por lima t~gl;IHç"0 1lle 
autorisa a passagem dos magistrado; da i" plIm a ,"-' cn
traneia e da 2" para a. 3'; :;e ila vagas na '2' ent,rallCIiI e. o 
ministerio tira para. preenche-Ias maglstrarlM da I- entranCHl, 
o gover\lo está em seu dil'cito. Se BC pôJe dizer q~le u'n 
magistrado, tirado dos confins de i\ltll<ls pn:1I Ir sel'VlI' en! 

-Goyaz é prejudicado, o que não dirà o magistrado que ~sta 
em Mato-Grosso e ti removillo para o Amazonas? Dirá: 
-Aqui de El-Rei '. Fa~cm mo uma illíuHiça, l'elnov~n:'lIlo 
para um ponto mUIto distante, o 'luo me é bastante úIlhcul
toso, 

Portanto., ncala parte o.S \IQbres Fellnrlor~s não tem tanta 
razão. para aceusur o "ailmcte. O gablllete mIo pode fazer a 
remocão dos magistraàoscontnt a vontade deHcs, e uilo o lem 
feito ,- meSIIlQ a respeito. U02 de illinas, como (!isse o ~obl:e 
senador, Pois, senhol'~s, ba I'cacçfi.o de partHlú na ?rOYHlCla 
de lUinai quando se IIl'a de uma comal'ca um mhgl,lrado a 
se mand~ outro da mesma QpinillO? Nem ao Iftm,os ~e póde 
dizer que se I1zer:io l'~lI1nções {lara accommodill' maglsll\lllos 
de outra cór política. Na escolha de deselllblu'gallul'cs, nem 
esse arbitrío se deu ao govel'no, porque fOI t,lo gmllde o 
lIumero das escolhas a fazer, que mUIto ]lIlUCO arbltno o 
gQvemo podia tel'. 

O SR, IlARÃO DE 1I1onlTlllA :-Nilo havia outra escolha pos
livel. 

O SII, MINISTRO DA F.'.1.MIlA :-lIavitt, se o ministerio não 
se guiasse pelo espirito de imparcialidade, proeurando o me
rito onde o encontrava, O nobre senador conhece melhor do. 
que eu o 'Pessoal da. magistraturu, e sabe que o ministerio 
podia ter escolhido outros; pOl'que se a lista continha 1ii no
mes entre os quaes havia amigos do govem?, e este escolheu 
alguns que não o erão, deu a prova maIs convlllcente de 
que não é tão exclusivista como dizem os nobres senadores, 
Não quero declinar, porque sempre foi o meu proposito fugir 
de discussões passo'aes, os nomes daquelles .'lue podiáo ter 
sido escolhidos; porque essa diocuss;io é odiosa; portanto, 
contento-me com a imlicacão de um facÚl, qlle não pode ser 
negado: o ministerio na escolha dos desembargador,cs pouia 
ter preferido seus amigos a seus adversal'ios, e entretanto 
considerQu o merito desses a.dversarios, dando-lhes logar de 
proeminencia e deixando seus amigos na posiÇão. em que 1m.-
fes se acbavão, . 

Pel? que diz r~sp~ito á repartiçilo a nleu cargo, eu creio 
ter minha consclencla trallqUllla, no:; actos que tenho pr.lll_ 

cado. Nilo é uc hoje, sí'nhoralitI (lHe pl'Ofet80 n t!outriila (:-r. 
quo IÍ muito pouco conveniente tiraJ' o pão ,l.qul'lle 'Iue 
Inngng annos gozou do (\xel'cicio de cm.prrg-o t"uhli':o) flHi.l!lfln 
n"0 tellha lIauo justo motivo [Iara dever SeI' eXIl!Icnlllo, ;'\,ill 
levo,l'on'm, rote "entilllClllalismo ao pontu ,Ie dizer 'luO o 
gOVcrtlO deve c.onsen'ar os mãos ell1[H'Bgados, ou mesmo O~ 
'lue 110 Ilesemllenho de seu" deveres se conduzem de modo 
'Iue impellem 11 acelio do govel'llo, ÕC serl'em ,los lo!!are~ 
que exercem ]Jara COI\\'cl'te~Jos em lUeio::! rle contl'ill'iar 1\" 
viôtas da adminjô!ril~;io i'ião, senhores, eu desejo que aquol~ 
le~ llue pl'ecisilo do ['ÚO se cont!ulHo de modo tlue I) Clln
sr;rveHl, que tenhão toda n digil!11tIÚC, (!ltC ('umprão (lS deeve
res, mas Ilão inção (lo logar flue ~e lhes deu 11m llOnlo de 
"poio para combater a atlruinistnl çilo . 

TenilO feitu muito puue,u; demisslies q"e tal nome mere
cão; talvez nfio passem de duas ou tres neste caso, 
, A~ outras não tem sido demissões que vilo tirar o peio 
úquellcs que se <leilão emprcgarlos. Os lIohre5 Sfilildofl':; 
sahem muito bem (IUe IlHS repartições liseacs Im elllpl'eg1ldn;; 
que lÍemittíúos podem ficar s~m o Vao (!lIe os a,imentava; Im 
OUII'OS, 1101'ém, que sendo. incumbidos rle certa~ COilllnis,iles. 
tem seus logares que deixão H'I\) exercício cm'lllanto vi10 
desempenbaressa:; commissõcs, 1':xooel'«r o empregarlo nestas 
CÍrcumstancias é a nttrilmÍ!:,10 pl'opría do governo ; nem I) 

senado quererá instituír uln exame a respcito do modo j'lOI' 
que () governo IH'ocede nestl'S casos, j'lor que 1'3zào emprpAa 
na ín;:!l8ctona de tal alfandega ou tbesoural'ia nutes o funccio.
naria Lal do (lue o functionario quaL Portanto, se as exone
rações 11<10 têm ~ido setuio ria c()mmíssõe~, parece-me rluo n 
governo está em sel\ direíw quando iul!,a que um em
pregado servo melilor á I'cpartiç"o ria f"zenda, indo desem
\lenhal' ns fUllceôc5 do 10",11' rle IluO roi til'ado do que \\0 
logar suporiar ,j'le lho haVia sido r.onfio,lo. 

Se um empregado destes se co,ll[uúr na arlministraç,10 ujJ 
modo 'Iue I) gOl'omo se cúlllpenetre ,Ie que sua cOlltínuuç<1o 
é UIIl th!. ... cl'v1I1l., se o governo tiycr conhecimcnt0 {Ie lítiO 

este oil:,pregndu flrocura indispOI'-sc CQm os outros sons col
!cgag, que "lia $ suas Íllfunul:lçÕé5 é injusto vara com BneS ; t·(} 

o governu conbecf.r es;a inJusti,a, nl10 50 \leio que lhe dizem 
seus aMll.i\cs. rldegatios que podem ser sllSllcitos, m~s ~UI1-
frolltandu a~ iui';lI'Inacões tle seus prorrios atlvcr;;i1l'ic:!., dc
mÍui\!os l1oJltcm, sém dtrvida o gove!'llo tem ra1.v.,(j pal'a 
afiuilatdl' como me;\Os cunvoniente o procedimen,to, ues!" 
eml'l'l'gado, e el\\80 parcce-me r[ue ~;;tú em seu UII'OI':O (,,
zaudo: - 1,10 servil' o empt'ego lJue deixastes, Se os nol>res 
senadores quiurcl11 as pl'ovas do (IUC e,lou dizendo, cu Ih 'as 
rlarei, O que aumil'll, senllol'es, é que só exc:tasllO fi cellSUI'll 
~os meus nobres colle~as a rlemi:;siio de um funccional'io, 
quando cu bavia dndo 'demissão de outro poucos dias ant,,:;. 
;'ilnguem me pCl'guntou por que razJo exonerei o inspector rIa 
tile,;olll'aria do Amazonils, entretanto quo pCI'ganta-se por 
quo exonerei o da tuesQuraria da l"I,'ahyba. 

O cn, A, E Á~UUQI.'EnQUE : - Não se sabia dessa oulra, 
exonej·acão. 

O 8n: 'lUN!SrnO nA FAZllNDA : - Foi public:\.!la da mlll'ma 
sorte que a outra, e não excitou tanto a attençãQ dos nobl'c, 
senadores, 

O Sn, .\, E A~nUQUEnQUE ; - li, Parahyba é uma das pro" 
vindas que está 5ell,lo lllais ílagellarla na actualidade, e (lor 
iôso excitou attenç,lo a exonemção dm;se empregado. 

O Sr. MINISTno DA 'fAlll.'<D .... ; -Excitou pOl'llue se entendell 
que tínbamos praticado esse aeto em virtude de correspon
denciaa, 

O Sn, VISCQNDE DE JEQijJTI~I!CNnA: - Isso é comigo; fui 
eu qus citei esse facto; o negQcio ê meu .. 

O SR. ~IINlsrRO DA FAZENDA: - Perdoe-me V, El., antc~· 
de haver fallado 111550, outro nobre senador tinha falindo no 
ponto a que me estou referindo.. 

O Sn, vrSCONDE DE JSQUlTlNnONn.l: - O pcccado li meu, 
O Sn, :Il"",S'!'RO DÁ FAZENDA; - Não me ahala a conscienciil 

de que elle seja antes defendido pdo nobre senador du I1lle 
peto meu nobr\l amigo ]1elo Amazonas que foi o primeil'o a .. 
relerir u facto. 

f 



• 

(; :s~, FIiRÍlEl!\A 'Pg~IL\. : - Só referi a l'eclamar.5o, 
O 8n, 1II1~15TRO DA PAZIlilO,\:-O nODre senador disse (1'18 1\ 

11Ilprensa reclamava a demissll0 lic$te empl'eg<ll!o, e ilessa 
O::CilSi!i.O o cmpn:,;!aJ'u tinha siuo já demHtido;e 5ua deml5s~o 
publicada. Eu dGvia, portanto, entenuer que o nohl'c senador, 
til" delicado como é l;al'fl. com tOílos os seus coliegas, q uiz 
He~s~ occaslfio chamar minba altenção píU'a, eS80 ponlo ; cu 
lhe dou, I,ois, a explicaçél0 que devia: eu não apanho 1\3 pa
lavras er.l V:LO; o nolml senadur linha sido o primeiro a cba
lllHf a minbll aitenção pai a esse facto, 

:5e o nobre scnuJol' OBtivesse no llleu logar e os empre
ga los competentcs liJe lizcsscm sentir li inconveniencia de 
ser cOllservado 110 exercicio de"ld ou duquella COllllUissãO, 
aigum empregado, e o nohre senador chamanuo a si os do
cUlIlcnlos se COllvencesse de que havia raZilO ne~ta reclama
"i\ o, creío ([ue o nobre senador não procederia de ou tro 
modu. 

Disse o nobre senador fallando ria Si!UilCão .. ,., Eu não 
po.so faleI' um discurso, vou respondendo a álgumas I'ro110-
~i~(jes, de que tomei nota, Disse o nohre senadur: - Todos 
esUo de,;contentes; os consel'vauores esWo descontentes, 
I,orque o ministel"Ío persegue os seus amigos; os Iiberae. 
estilo descontentes, porque o ministerio não satisfaz áquillo 
'iUI) éiles de5cjão, 

Senhores, quanto aos homens que pensiio ao conll'ario de 
lhí", queontentlem (Iue nósproc~dcmos por meios I'accionarios, 
cOilllJr~l1endo hem que estejão descontentes, nem me admira. 
islll ; mas, que tambem o estejão aquelles que eOllunungão 
comnosco na mesma opinião, actualmcnte dominante, nãO 
~nsso atrOllit~r sem fJue lhes faça a injusti\'« de reconhece
re.m a incollvenicnclu da situação, (Ie não estarem con
t':11 tes com aquelles que a dirigem, e ao ll,esmo tempo dar-
11Je o seu apoio, 

Eu creio que aquelles que nos têm atli hoje upoíaflo, no 
momento ell! que conh.-c"rem que nós nos d~sYiamos da mal'
<:Im (lue alles cntendemser a muis conveniente ao paiz, torflo 
ha::tunt3 forca de animo (ia I'U nos Hegar St·US 'rolo:;:; 0I no 
,!ia em que estes votus nos fUrem !legarios, «cel'edit~ Q no
hre scnaúol' que no.s .. dcmissão cst;. lilVl'ada: uós não de
~~jamos conservar o potlcr, se nilo U [Jutlennos COllSCI'V:l1' nas 
coodicões do 5Ystelllil reprc.entativo, 

E por ofta occasião con,iderarei uma propo;i';;lo que tom 
~ido lllal interpretada. Qüer o nobre senadol' IJI'e,ídenle do 
conselho de ministros, quer eu, quel' cada um dos meus col
legas, entendemos que Da call1artl dus Srs, deputados é onde 
~c devem levantar as questões de gahincte; 'Iue as malli[cs
t,II:Oes ali produzidas coutra o gahi'nete devem ter UlÍl dcsen
laêe, a dissoIuç,10 do gabinete ou a da cumal'a; pOrtjue ali 
as forcas podcm C(juílibrar-se; a influencia deve ~er reei· 
pmcu; mas nUo pensamos do me,;n1O modo a respeito do se
nado, ísto é, não entendo cu que um ou outl'O signnl de cen
SUl'a ou desapprovaçã.o do senado, ainda quando parta da sua 
maioria, im(íOl'ta a ret'rilua do gabinete. 

O So, PRESIOE:iTE DO COi'íSEtIlO:-E' evidenle, 
O SR. 1II1NISTIlO DÁ FAZE~OA: -Agora eu divírjo do Iwbl'e 

lll'esidente do conselbo, se e q ne S, Ex, não esta de accorclo 
comigo, no seguínte ponto: se por acuso o senado em peso 
1I0~ negasse uma medida indispens;LVel para a administraçilo; 
se, por exemplo, o seoarlo recusasse approval' a filaçã.o das 
f"J'ças de mar ou de terra, ou o orçamento, creio que o mi
nisterio niiu podia conservar-se, 

O Ss, PR~smllNTll 1)0 COi'<SIlLllO:- O senado não faz isso, 
comprehende sua posi~ãO, 

O SIl. MI~lsTno DA FAZE1mA Eu sou razoavel, quero 
admittil' que um min:5terb Íl/lj:. qae comprebanda tão pouco 
sua lIosicuo que, vendo separarem-se seus amigos no senado, 
nao tendo nelle uma só voz em SeU favor, um voto em seu 
apoio, queira manter-se; comprebendo que isto se pôde da!', 
mas eu não ch~~aria nunca a esse extremo, Emquanto, po
rém, o pronunciamento for em uma ou outra questão de 
!louca impol'tancia, em quantn forem concedidas ao govel'· 
no as medidas necessarias q!ua que alie marche, eutendo 
quo as votacões do senado nUo t~m como' consequencia a 
retirada tl~ ~abinete, 

Senhores, a respeito 110 ponto em que se aclra col!ocade: 11 
senado, não sou, eu frUe dl:;O, creio que um senador m Ult6' 
1!!ustr:Hlo, pelo RIO-Gl'anilo, que nAo eslá presente na casa, 
dISSO aqUi em cel't,l ocCast3.o, tratanrlo~se de assumpto seme
lhante, quo na outra camara clle dana (lom facihdade um 
vot~ cOlltm o mi,n;sJ!il'in IJara derriba-I?" mas que nesta ca~<I 
havHl de ser maIs cauteloso, pOl'llue, dma elle, aor~aníg-acã(l 
do s~nado não se presta a es.l<ls manifestar.õe~, " • 

Nos paizes l'egirlos pdo systema repl:escntatlvo, onde a 
segund., C1Hnara nfio rem IH!ll!erO determinado de membros, 
11~1\I Ó -.le elciç',o popular, c.oInprehcndo eu que as manifesta· 
CÕCS Ihls maiorias déssas camaras pró ou contra as medida" 
ao ,gabinete rossão ler cs,e resultado, porque, se a COró'il 
,Ipola o gablllel.e. e este tem o concurso da outra call1am, 
líca,lbe o recurso de augmelltar o numero dos represcntantes 
<ia ,;egulllln, e assim fazer passar as medidas que o gabinete 
julga convenientes, Mas cntre nós, onde o ',enado é vitalicio 
e o numoro rle membros limitado, me parece que não Ó COII
veniente admittir a regra de que o pronunciamento do l;ua 
ma,ioria tem força bastante para IH'oduzir uma criso minis
tenul. 

o Srr, FEIIRAZ: Não ha correctivo. 
O SR, M1Nt.TRO DA VAZEl"DA: E, selluores, eu já mo 

tenho achado nesta casa em oppo;icão a al:;:ulls ministerios ; 
porventura já deixei de votar peli lei de Jhacão de forcas, 
pela lei do orçamento e por todas as leis indispensave1s á 
marcha d,l adminisu'ação? Nilo o fiz, senhores, e accredito 
que o mio fureí, qualquel' que seja minha posícão nesta casa; 
porque entendo que se em toda a parte a pruaencia no~ deve 
acompunhar, allui ella 11 uma virtude indispensavol. 

E nem, senbores, estou di:endo uma co usa de que não 
tiejilo testemunhils os nobres senadores, Porventura, quando 
se dcu n. luta Cfltl'C a maioria da cumara dos Srs. deputados 
e o lIlinísterio de I~ de llHlrç!), allpareci eu aqui fazendo hos
tilidadc a esse ministcl'io ? Não ba um discurso meu contra 
alie, vutei a favO!' das medirias indispenSilveis á sua marcba, 
nlio fui,portunto,daquelle, que concorrêrão para a sua queda. 

Se depois fuí chamado para fazer parte do miní$terio de 
'H í'e Ill;LÍO, não o devi a esforco,; que ti\'cRse fcito nrsta casa 
para del'l'luú o ministerio de -2 de marco, Entendérão que 
meus servicos poderião seI' aproveil.ados,· recusei-me quanto 
foi possive!; mas afinal aceitei e e.tava disposto a prestar 
meu pellueHO cOlltingente á opíuíiio então uascente. 

Hoje creio ([O e ella Já está creada, jit estâ desenvolvida, 
vai se fortificando, e estou persuadido ue que, se houver o 
tmo indispensavel pUl'U marchar como devemos nas circum
stancias difficeis rlo paiz, esta situacão ba de manter-se e fa
zer ~s bens que lbe ri possivel fazer" e de que o mesmo paiz 
carece, 

Eu tiuba tomado muitos outros apontamentos, mas acre· 
dito que, tendo enunciado minha opiniil.O a respeito dos pon
tos priucipacs, não dovo consumir o tempo precioso do 
senado e t1evo deixar que outros se manifestem. Resta-me 
sómente um ponto que julgo essencial, e em que tocou o no· 
bre senador pela provincia de Mmas, dQ cllja amizade eu 
me vanglorio, 

O nobre senador pareceu desconfiar que o governo actual 
nuo era fiel a uma de suas promessas sotemnes, feitas no 
pl'ogrammn; que o ministerío 0[0 procura dirigir os nego
cias publicos de modo a provar seus sentimentos economicos ; 
referIu-se a uma votaclio isolada que já teve explicacão da 
parte do meu nobre collega o Sr. presidento do conselho. 

Direi alJ;Ora ao nobre senadur que S, Ex., lançando uma 
vista d'olhos sobl'e o procedimento que tem havldo por 
parte do mínisterio, reconhecerá que nós nlio temos e ,banjado 
os dinheiros publicos; pelo contrario, temos feito todos os 
esforcos para que as rendas do estado se vão proporcionando 
ás 5u·as despezas, Temos feito a dcspeza ordinaria do estada 
até hoje sem augmentar os encargos da divida. _ 

Quando entrilmos Jara o poder achámos uma diyida f1ue
tuante de 8,500:000 em bilbetes do tbesouro. 

O SR. SILV&IRADA MOTTA: - Achilruo sobras' ue empreg
timos, 
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o SR. hIlNIST60 DA FAZENDA: N,io se afadigue tanto o I sufficiente para podei' discutir essa lei; e estou convenci,"; 
nobre senador antes de ouvir-me; eu ia. dar, a explícação. de que na votação 6nal delta a camara dos deputados ue 

Parte desses bilhetes do tbesouro foi retIrada pela dI [e- accordo com o, governo ba de procurar fazer todas as econo-
rença do emprestimo contrabido em Londres;, mlS Iwte.o mias que forem pomvcis. . 
nobre senador o se~uinte: que este empresllmo bllvla del- Mas, senhores, quando Callo em economlsar, qllando m~ 
xado um saldo do L. 579:000. (5,155:000) sem calcular pronunciei aqui a respeito da necessidade de um Ui'çamenlo 
todas as despezas a que deu. logar, uAbatendo-se, ?OS em que fosse equil,ibrada a deSIJez~1 COI~ os meios de s~tisra-
8 500:000;;S os 1S 151S:000;jl 6-:al'aõ 3,3i\}:000~; a dIVIda z6-1 .. não se acredIte que eu querta pedIr que sem consldera
fl~ctuante desta ol:igemé hoje de 4., 7?1:000;;S: ba, p~is, .uma ~ão se ~ortas5em ,tonas as despezas, e que só se atlendesse 
dilferenca de 1,361\:000;/1 entre os bllbetes que cntao ClI'CU' aquella cU'cumstanwt, porque sena um aeto menos prudente 
lavão e "os que boje circulão. tia parte do governo, se elle II ara. satisfazer ao desejo que 

1\la8 se os nobl'e, aenadol'ea attendcrem a que de ja:leiro todos temos de conseguir aquelle equilibrio propuzesse o acei
para câ o governo satisCez 1,OOO:GOO,& ao nanco do Brasil, tasse cól'les e suppressões que as necessidades do serviço nito 
resultado do papel que se resgatou; se attende:em a que o permillissôm, porque este procedimento crearia grayes emba
gabinete pagou as chamadas da estrada de [01'1'0 ... , Devo racos para os que tivessem cle executar a lei, e nós não que 
primeiramente dar a razão pOI' que inclui neste calculo os remos deixar difficuldalles aos nossos successores, mas que 
t OOO:OOOilí pagos ao banco; a razão é, porque como bem elles encontrem desembaracado o camillho, que têm de per
s~be o nobre senador, um emprestimo foi contrabido em apo- correr. Córte o corpo legislativo as despeza;; que é possivel 
lices da divida publica para fazer face á divida fluctuante, e cortar-se, se este corte não [01' ainda suficiente para pôr em 
neste ompreslimo entrou o pagamento glle devia ser feito ao equilibrio a receita com a despeza, lance mão das medida~ 
Banco do Brasil autorisado pela lei de 186:/;. Se, pois, o que entender convenientes, ou conservando 101' algum tempo 
producto deste empl'estimo não existia em deposito para a divida lluctuante, porque nós não somos o unico paiz onde 
fil.zer Cace ao pagamento que tinha de ser feito ao nanco do exista divida fluctuante, ou seja autorisando a cOllsolidacão 
Brasil esses 1,OOO:000;l3 i:levem ser levados em conta á ad- desta divida por meio da conversão em apoliccs da diVida 
ministraCãO actual. Os nobres senadores sabem que depois publica, ou seja em ultimo recurso, o que será sem duvida 
da nossá entrada para o ministerio duas cbamadas [orào mais doloroso, augmento.ndo as imposicões, se porventura 
feitas para a estraôa de ferro na importancia de 878:840$, esta necessidade for indeclinavel. -
tios quaes deduzida a importancia das acções que no mesmo Peco descullla no senado por ter occupado por tanto temp~ 
espaço fo~ào trocadas pelo lhesouro a particulares, que pa- a suâ attenção, mas era llecessario que eu (lesse as explí
gárão a dl[erenca do valor nonlloal pu.ra o real, e que agora cações que me el'üo pessoaes, e que manifestasse francamente 
não posso calcular exactamenle, não se poderá talvez ava- a responsabilidade que tomo, e que eu entendo que toma todo 
liar em menos de 700:000J o algari:!lllo desta despeza. o partido que hoje sustenta a administrarão. Emquanto nó~ 
Aecrescentando-se os gaslos que o governo teve de fazer na ti"crmos o necessario apoio da camara électiva, procurare
Europa com o grande emprestimo, e com os juros do semes- mos realisar o pensamento que manifestiunos no começo da 
tre decorrido dJ outubro do anuo passado a março deste nossa administração; mas se este apoio nos faltar, a solu
anno que não estavão contemplados no orçameulo, e addicio- ção está dada: seremos nós os primeiros a entregar o poller 
nandomaiil cerca de L. 150,000 que o !'(ovel'Oo têm remettido áquelles que Corem mais dignos de o dirigir. 
para a Europa, a6m de fazer face aos pao-amelllos que se O" i d . 
hão de realizar no futuro exercicio, sunpondo J'á paza toda a ",'". v seDu e de Jcclllltinhouha pronuncIou um 

< v discurso que será publicado 110 Appendice a este volume. 
despezll ató junho corrente, Gujas addlcões não são inferio-
res a t ,000:000;$, e calculando o saldo êxistellte !lO tbesouro Tendo dado a bora ficou ainda adiada a discussãO, e o Sr. 
superior a outros 1,000:000;$, será faeil reconbecer que ba· presidente deu para a ordem do dia seguinte: 
vemos elllpregado 1,400:000,& naquellas despezas, ficnndo o ja discussão do parecer da mesa n.22, concedendo dis
saldo a que me reCeri para as avultadas despezas deste mez. pensa do serviç.o ao correio do senado José Francisco nar-

Em quasi todas as provincias as despezas tem sido feitas bosa; 
r6gularmente, porque não me consta que haja Calta na maior COlltinuacão da 2' discussão do projecto de re3po~ta á 
parte deUas, as que SãOsuppridaspelotllesouroepelasthcsou- falia do lbrono. 
rarias têm recebido os uecessarios recursos; s, se em algumas Levantou-se a sesS;;:o ás 3 boras e g quartos da tarde. 
provincias muito pequenas ha delicits, silo alles tão pouco 
lmportantes que não deverâõ pesar no calculo aprOXImado 
que tenbo feito, Nilo estou dando uma conta exacta, estou 
fazendo apenas uma ligeira apreciacão, para mostrar que, se 
o governo tem-se condu%ido de môdo que a receita arreca
dada até boje tem podido occorrcr ás des~ezas ordinal'ias 
determinadas, e ainda a essas extraonlinanas, sem duvida 
o governo não tem gerido tão maios dinbeiros publicos como 
porventura pôde deduzir-se da observa cão do nobre senador, 
Dizendo isto, senhores. eu não pretendo contrariar o nosso 
estado financeiro ~or todos conhecido e ainda menos desco· 
nhecer que a liqUldaÇ/lo dos exercicios ba de apresentar de
ficit, porque sei que nem todas as despesas estão liquidadas, 
nem todas estão satisfeitas; trouxe somente esta apreciacão 
para mostrar o modo como havemos procedido nesta párte 
da administnção, . 

Quanto ao orçamento, a respeito do qual () nobre senador 
pediu que o governo interviesse para que clle fosse enviado 
ao senado a ttlmpo de ser discutido, eu repetirei ao nobre 
senador que é este o voto do governo, eUe fará o que estiver 
de sua parte para pedir á camara dos deputados a votacão 
o mais Iireve que alia puder porque tambem (lUa tem ne
cessidade de fazer exames sobre esta materia; e outras muito 
importantes têm sido alí tratadas, as quaes, tendo absor
vido uma parte do' tempo, não autorisão qualquer cen
sura pela demora do orçamento, Devo, entretanto, declarar 
ao senado que o meu empenho é que elle tenba o tem~o 

EM 10 DE JUNHO DE 18'64. 
PRE~Il)ENCIA DO SR. VISCONDE DE ASAI!TÉ. 

SmmARIO. - Ordem dQ dia. Disp~nsa do servico fi Joscr 
l/mncisco Barbosa, coneio do senado. Parecer "da mesa. 
~I~enda e ,observações do Sr. Jobim. Dispensa de illters
tlclO a pedIdO d" Sr. 1IIaf,·a. Passagem do negocio para a 
2· discussão. - Resposta á falia do throno. Observacões 
do Sr. presidente. Questão de ordem. Observaéões 
dos Srs. ~acbarias de Góes, bar ao ~e Pirapama,. Pimênta 
Bueno o vlscon~e de Sapucahv. Contmuacíio da dlscusslio. 
Discurso tio Sr. D. Manoel. • • 
A's t 1 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. 

visconde de Abaeté, 1laCra, Teixeira de Souza Almeida e 
Albuquerque, Ferreira Penna, visconde de Sapu~ahy Pom
pêo, 1I1endes dos Santos, Jobim, Pimenta Bueno Pauia Al
meida, Souza Queiroz, visconde de J equitinbonha, barão de 
S. Lourenço, marquez de Ilanhaem, D. _llIanoel Siqueira e 
Mello, Rodri~ucs Silva, yi9Conde de Suassuna b~rão de Mu
ritihil., ArauJo Ribeiro, ,Dias Vieira, Cun!J~ Vasconcellos, 
Dantas, marquez de CaXias, Visconde de Itaboraby visconde 
d~ Uruguay, Candido llorges, Souza e Mello, Ferr~, Zacba.
rIas, Dias de Can'albo, VIsconde da Boa Vista e mllrq.,ez de
Abrantes, o SI'. presidente abriu a sessão 
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Comparecérão ,depois o. SI'S, Silveim _da lllotta, Paranhos, 1 
banio dQ Antonma, Souza Ramos, barao de PIfi\pama, Cal" 
neiro de Campos, Fonseca, 80uza Fra.nco e Ottoni, 

Faltárao com causa particip<l.da os Sra. barão de Cotegipe, 
barão de Maroim, barão d~ Quamblm, Eusebio, Paula Pe~soa, 
Vieira da Silva, Sinimbú, Fernandes Torres e visconde de 
lIJal'anguapc; e sem pa1'tici/lnCãO os 81'S, Candido Baptista, 
Nabuco e marqucz de Olilll a: 

Foi lida e appl'ovmli\ a acta da sessão antecedente, 
Não houve expediente, 

ORDEllI DO DIA, 

E' isto o que eu tinha a declaraI'. 
Foi approvlda a dispensa do intersticio. 

RESPOSTA A' FALLA DO TnnoNO, 
Proseguiu a 2' discussão do projecto de respo,;ta á falia do 

thl'ono, que ficâm adiada na sessão antecedente, 
O SR, PRESIDENTE :-0 SI', ministro da justica pediu hon

tem a palum\ para explicar, .Tc)lho duvida em conceder li 
palavra a S, Ex., porque os Srs, ministros, llas diScussões 
em q ua tomão parte, porq ne têm assen to na casa corno se
nadores, como acontece na do voto de graças, estão inteil'1l
mente sujeitos ás regl'as do regimento. O regimento da casa 
concede a cada membro della fallar duas vezes, e mais ullla 

IJISPENSA DO SERVIQO AO COMEIO DA CASA, se é o autor da proposta de que se trata; c tambem permilte 
Enlrou em 1- discussão o Jlarccer da me~a, concedendo a que fal1e uma vez para explicar algumas palavras, palavras 

José lIrancisco Darbosa, correio do senado, dispensa do ser- que n[o tel\l\50 sido bem entendidas, O SI', minisll'o já fallou 
viço com as tres quártas partes do 0\'dén,1dO que percehe.', sohr~ o voto de graças d!las vczes discutill~o, ~ uma pam 

explicaI' : pO\' cOllôeflucllCHl eu entendo que o regunento não 0""", Jobim:-Sr, presidente, o parecei' da mesa nITo é me autorisa a lhe dar a palavm, 
fundado, segundo penso, em toda a justiça. Esle empregado NarluelIes úbjcctos em que o ministro vem ao senado rum 
sorve á naClio ha '25 annos, como bem se vê dos documentos dar informaçíles, cu comprebenr!o bem que falIe as vezes 
que apres'ellta, é um homem extl'emamente doente, mas que São necessarias para satisfazer ás informações ([ue se 
assim mesmo, padecen,lo de a5thma como padece, tem se lue pedem; mas nesta occasião trata se só de discutir, e o 
pi'estado ao servico como é possivel ás suas forças, Ora, nobre ministl'>1 não pórle fallar senão como membro desta 
como é que vamos hoje aposentar este empregadQ do senado casa, e, portanto, não pólie na minba opiniãO tor direitos que 
dispensa lo do serviço, de uma malleim differente daquella não tenhiio os outros membros da casa, Attendendo a estas 
por que têm sido diõpensados varios empreg-n.dos nfio só do razões, não posso dar-lhe a palavra, 
senado, como da camam dos deputados? Parece-me que é 
de toda a justiça, allcndenuo-se ao estado em que elle se O SR. P!'.ESIDE1\TB IJO CONsELno a V, Ex, que COII-
~ch'.', que seja dispensado do serviço com o ordenado por sulte o senado, 
llltelro, O SR. SILVEIM DA MOTTA: - Comtanto que a explicacão 

Demais, o senado deve attender a uma circumstancia, e é cstej" nos limites de explicacão; póde ser admlttida a todôs, 
que, quando este individuo foi nomeado correio, declar'ou-se pOl'tanto aos Srs, ministros, • 
no seu titulo que elle ,vencel'ia o mesmo ol'·lonado que os O SR, PRESIDENTE:- Perdôe V, Ex,; o regimento diz o 
correios das secretarias, que têm hoje 1:000,13 de ordenado, que eu acabei de referir: qualquer membro desta casa pódQ 
400,)) de gratificacão, 200,;5 ou 150,5 pam cavalgadura, c fallar duas vezes e mais uma pam explicar; nfio póde dm' 
têm mais (Iuando - eS,tão em serviço, uma diaria de 1.;!l; el\ ('lutas explicações quantas quizel'. Póde isto ter inconvenien
tretanto a este correio do senado só se concedeu o ordem,do tes, nilo nego; mas tamhenl muito maiol'es inconvenientes 
de 800,j! póde haver se porveotura um senadol' il titulo de explicar, 

Não qual a r<lzilo por que a este empregarlo,que tem '25 llode!' fallar as vezes que lhe pal'eCel', Portanto, é uma ques-
a1ll108, como já disse, de servico, flue se mostra impo~sibili- t!io que pelo menos precisa ser ostudada; não se deve con
tado de servil" cónrorme os attcstados dos seus facultativos, sideral' sómente por um lado, O regimento é expl'esso:-o se. 
e cuja vida nlio p Me ser prolongada por muito tempo, se nador fallará duas vezes e mais uma para explicar; não diz 
eonceda a dispen.a unicamenle com Ires quartas partes do que fallarà tantas vezes quantas um membro desta casa co
ordenado, o qual sendo de 800$, ficará o empregado com tender que deve faUar pal'a dar explicacões, Assim, não te-
6001> annuaes. 01\0 duvida nehuma que o contrario seriÍ nltel'ar o regimen-

O Sn, FEnRElnA PENNA : - E' exactamenLe, to, não está de conformidade com elle; e não se devem 
O SR, JODllll: _ Porque razão o senado não ha rle cOllce- fazer alterações que podem il primeil'a vista parecer conyc

der a este infeliz homem ° mesmo que tem concedido a ou- nientcs, vindo logo ,Iepoisa reconhece,r se os inconvenientes, 
tros? Julgo que é de J'ustic.a i8so,. tendo mesmo em conside. (Apoiados ao Sr, presidente elo ~onselho), Sinto não estar de 

accordo com y, Ex, ração o que eujá disse sobl'e o ordenado desle empregado, que 
devêm ser iguala0 dos correios das secretarias, e que depois () S,', l!\:le • .!('ias (lc Gocs (JJresidcnle elo conselho pda 
por uma. l'esolucão da mesa assentou-se que devia ser de ordem): - SI', Jll'esidellte, I'espeito como devo os escrupulos 
600J, • de V, Ih, quan o entende que, áVÍl;ta do regimento da casa, 

Portanto, permitta a m"sa que eu mande uma emenda em um ministro só tem duas vezes a palavra no debate do voto 
que proponho que se conceda dispensa a ill'te cOlTeio com o de graca5, COlno qualf[uOl' outro membro do senado, Entretan· 
ordenado por inteiro, isto é, com 800.~, Entretanto o senado, to cu pediria a Y. Ex. se digne consultai' o senado 110 sen-
ddleberará como entender mais conveniente, I tido de facultar-5e-me a palavra mais uma vez para dar ex-

Foi lida a seguinte: plicacõcs ao nobre senador pela provincia da Babia que 

ElIENDA, 

« Proponho que a dispensa concedida ao correio do senado 
seja com o ordenado por inteiro, 10 de junho de 18Gi, -
Job'im, " 

Sendo apoiada entrou conjunctamente em discussão. 
Finda a la discussãO, passou para a 2" o parecer com 

a emenda, 
O :~ll', Jllnfra; - SI', presidente, comquanto cu esteja 

assignado no pa.recer da mesa, aceito a emenda proposta pelo 
honrado senador pela provincia do Espirito·Santo, e pare
ce-me que o senado approvando-a praticará um acto de equi
dade, senão de resu'icta justica, eom um funccionario que 
serviu por mais de 18 annos, '6 que por enfermidades não 
póde conlilluar nO serviço, 

honttÍm fallou, explicações que, 1101' versarem sobre diver~og 
pontos, consumirão álguns minutos, E faco este pedido, SI', 
pl'e:;j(lente, animado pelo ex-presidente désta casa, o SI' ba
rão de ('irapama, o qual informou-me ter seguido constan
temente no lonl;)o período de tempo em que sOl'viu esse c,\rgo, 
a praxe de dar a palil\Tu aos ministl'os nos debates do v.oto 
de graças, assim como em outros assumptos, todas as vezes 
que elles a pedíào, e sempre com pl'eferencia, 

Em todo caso peço a V. Ex, considere se convem ou 
não tomar a este respeito uma decisão geral unaloga a que 
prevalece nl\ outra camara, 

Na camara dos SI'S, depu lados, Sr, presidente, o ministro 
(seja 'lU não membro delJa) tem o direito de pedir a palavl'a 
quantas vezes julgai' conveniente, qualquer que seja a mate
ria em discussilo, Dessa praxe não tem ali resultado incon 
venient() algum, porque os ministros, como os mais interes-

13 
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sados em evitar a perda do tempo, tem o cuidado e ohl'igação 
de nlIO obusarcm de tão bem entendida faculdade, Com a 
pratica do senado o que acontece é que, se o ministt,o não 
responde logo às observacões que lhe dit'igem, dizem que ó 
escandalosa ralta de deferencia, se responde immedialamenle, 
esgota as suas vozes de fa!lar e fiea desarmado contra ag
gressOes ultel'lol'es, nilo podendo dar mesmo explicação aos 
llue com direito as exigem, Penso que os ltlconvenientes de 
semelhante estvlo são manifeslol, e assim espero que V. Ex, 
tomando na cônsideração que lho me~ecerem as reflexões, 
que acabo de expendel', ás tradicções intelligentes, que t,10 
dignamente mantem na dlreccã() dos nossos trabalhos, con
corra para que se ajunte mais a que lembro, e que suppon!Jo 
fundada em utilidade intuitiva, 

O So, POESIDENTIl :-A' vist~ do que disse o SI', ministro 
tenho de fazer ainda uma declaração. 

O Sr, ministro declarou quc o nobre senador a quem suc
cedi na presidencia do senado, lhe tinha dito que os prece
dentes autorisavão que o ministro fallasse as vezes que qui
zesse, A autoridade do Illeu antecessor me deve mereccr 
muito respeito, muita consideração; lIlas é preciso yedficar 
se acaso elle se referia â discussão do voto de gracas, ou se 
se referia ti outr.lS objectos, a cujas discussões os' millistros 
assistem ou por direito profJrio, como llas propostas do poder 
executivo ou pOI' serem convidados pelo senado, Eu tenho 
procurado estudar as actas e os Annaes da casa, e nito 
estou habilitado para dizer que no voto de gracas se tenha 
sempre concedido aos ministros da corôa o direito de fallar 
as vezes que quizerem, 

Quanto ás propostas e a outros assumptos que se discutem 
nesta casa, e para cuja discussão são convidados os Srs, mi· 
nistros, não duvido, antes sei, que essa é a pratica estabe
lecida ; mas porque? Porque entende-se que nessas discus
sões os ministros dUo as informações que se lues pedem 
(apoiados) embora se tenlla dado li. palana in(ormacão uma 
mtelligencia que ella nito deve ter, embora nisto tenha ba
yido algum desvio, ou antes tolel'ancia. Só a titulo de ill
formações os ministr,os fallão as vezes que pedem a palavra; 
mas e~ regra ~ão discutem, n,ão se lues dá a palavra para 
dlscutll'em, e SIIU para darem Informações ao senado, 

Entretanto se o nobre senador que foi meu antecessor 
nesta cadeira, allirmar positivamente que existe,., 

O Sn. rRESIDENTIl DO CONSELIIO: - ElIe está presente; in
voco o seu testemunho, 

O Sn. PRESlDEI'I:E: - , .• o precedente de se conceder a 
palana ao Srs. ministros todas as vezes que a pedem na dis
cussão do voto de gracas, Consultarei ao senado se devo dar 
a palavr,L ao SI', minfstl'o; mas se elle se refere sómente á 
discussão das propostas ou de outro qualquer objecto para 
o qual são convidados os Srs. ministros, não poderei, alias 
com muito pcsar, dar a palayra a S, Ex. 

OSn, PRESlDENTE DO CONSELllO :-Ali estilo SI', barão de 
Pirapama affirmando, 

O So. PRESlDENTE:- Se alie asseverar que na discussão do 
voto de graças se tem dado aos ministros a palavra todas as 
vezes que a pedem, eu consultarei ao senado, 

.0 Sn, BAnÃo DE PInAPAMA:-Pe~o a palavra para ex
plicar. 

O SR. PBESIOIlNTE:-Eu terminarei, Peço licença para ler 
Um precedente do senado; refiro-me aos precedentes do se
nado, porque faço distillCção entre precedentes do senado e 
decisDes dos presidentes; estas muitas vezes são proferidas 
sem que o senado sobre elIas se pronuncio expressamente, 
O precedente do senado a que m ~ refiro li o seguinte, que 
consta da acta de 14 de setembro de 1827, . 

• O SI', mUl'quez de Santo Amaro, depois de razer algumas 
reflexões, propoz que, quando os ministros de estado viessem 
ao senado, não assistissem ti discussão dos projectos que ml0 
fossem de proposta sua, e só sim dessem as inrormacões que 
a cumara lhes exigisse; e julgando-se afinal discutidaEa ma
teria, resolveu-se: 1', que o mínhtro podesse assistir á dis
cussão, mas nüo discutir i 2', que esta continuasse depois 

que o ministro se retirasse, para ter então Jogar a yotacão, » 
Lil-se mais nessa acla o scguinte : • 
« Havendo-se annunciado a chegada do EXIl!, ministro da 

guerra, foi intl'oduzido na sala pela mesma commissão do 
expediente, e entãO o SI', pl'esulente declarou <lue se entrava 
o:. discussão do projccto sobre a fixação das forcas terl'cstt'cs 
da 1- linha para o allno de 1828, e em seguimcnto se poze
rão em discussão todos os scus artigos, para sobl'e cada um 
dollcs o ministro dat' as informaeões que lhe fossem eXIgi
das; e julgando se afinal a camára infornwla sobre a mate
ria do projecto em geral, retirou-se o dito ministt·o com as 
mesmas formalidades, e proseguiu a diSCUSSão, começando-se 
pelo art. lO, etc, » 

O Sn. FESR.l.Z: -Isto é um precedente da infaneia do 
nosso systema, 

.q Sn, PRESlDEN.TE: - Portanto já se vê que, q,~undo o 
mllllSll'o vem dar IIlformações, o que acontece na dIscussão 
das fixações de forças de mar e de terra, (o que hoje está 
alterado porque são propostas do governo), e em outros ob
jactos tem-se entendido e entendido bem, e é o '1ue eu tenho 
tamuem seguido, que o ministl'o póde fallar as vezes quo 
quizer; mas é para infol'mar, não é para discutir, Sc o mi
nistt,o discute, e em verdade é isto o que quasi sempre suc
cede, 1m nisso desvio do que o regimento detel'mina; com re
laç,io ao dil'eito de discunr o ll)inistro não pótle ter o priYi
legio, na minha opinião dó poder fallar mais vezes do que é 
permlttído aos membros dgsta casa, Por um lado isto pódo 
ter inconvenientes; mai, por outro lado talvez tenha maior 
in~onvcniente permittir-se ao ministro fallar ás vezes que 
qUlzer. 

Agora ouvÍ!'ei o nobre senador pela proYincia de Pernam
bnco (lue foi meu antecessor nesta cadeil'a, 

O ~ ••• JuU"ão de Ph'npamn .-Eu acabo agora de 
chegar, não sabia portanto dc que se tratava; mas sou in
formado por alguns senhores que se ass:'nlllo ao meu lado, 
d~ que o SI', presidente do conselho invocAra o meu teste
munho a respeito da pratica que observei e segui, <Iuando 
p,'esidente desta casa, relativamente ao numero de vezes que 
os ministros podião fallar na discussão da resposta à falia do 
throno, 

Satisfazendo aos desejos do Sr. presidento do conselho, 
tenho de declarar que eu disse com elIeito á S, Ex. que nunca 
deixei de dar a palavra aos ministros da corOa todas as vezes 
que a pediiIo, e com preferencia a todo I) qUillquer senador, 
não so na dis:ussão das leis annuas, cOmO na da resposta ã 
falia do throno, reconhecendo-lues assim o dil'eito de falla
rem todas as vezcs que quizesscm nas ditas discussões. 
, Esta pratica parecia-me, e, ainda hoje me par'lce, a mai~ 
Justa e razoavel, porrJ:ue, estando expostos os ministros a se
rem censurados e aggredidos em todos os seus nctos, e a ye
rem combatida e condemnada a sua política, e isto por todos, 
ou grande numero de membros da casa, licaJ'ÍIÍO collocados 
em tristissima e mui dolorosa posicão, senito podessem [aliar 
mais de duas vezes para explicarem e defenderem os seus 
actos, e darem ácerca delIes esclarecimentos e informacôes, 

E' isto o que por ora se me olIcrece a dizer. • 

o S.', PimentaDueno (pela orde»l) :-Sr, presidente, 
acho muit~ peso nas oharva,ções feitas por V. Ex; a mC'l 
ver ellas lmportão prerogaltvas do senado, que não podem 
de maneira alguma ser dispensadas, 

Qualquer que fosse a pratica em relacito ao voto de graea 
de outr'ora, as circumstancias estão mudadas, e essa pratiéa 
nãO podení actualmente prevalecer sem inconvenientes. 
Outr'ora cada membro do senado podia fallar as vezes que 
quizesse, e. e.ntão nenhum inconveniente havia que qual quer 
dos Srs. mllllstros m.emill'OS da casa, fallasse na discussão 
da ~esrosta ã falia do throno tambem as vezes que de~ejasse; 
havJa Igualdade entre todos os senadores, Boje o nosso re
gimento está alterado; o senador não pó de fallar senão duas 
vezes, e não se pode explicai' senilo uma vez, Se se desse a 
qualquer dos SI'S, milllstros, comO senador um privi legio, 
superior lIO dos mais membros da casa, estabelecer-se-hia 
uma dlsigualdade illjustificayel, 
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o SR. PREsmENTE no CONSELIlO: - E' um previlegio que 
deriva da defesa neste caso. 

O SR. PIlIENTA IIUl!::'!O: - Se é previlegio que del'iva da 
defesa, deve ser dado a todos uquelles que so quizerem de
render; senão, teremos uma lei desigual entre os membros 
do senado. 

Estou fallando neste sentido nas mesmas hypotheses indi
cadas pelo nobre presidente do senado. De duas lima: ou o 
ministro falia sómente como tal, quando se trata do suas 
propostas para dar informaçiles, ou falfa como senador. 
No primeil'o caso póde sem duvida dar informações, quanlas 
vezes quizer, milS não discutir, e isto por uma razão milito 
obvia, que encerra outm preroltativa do senauo. 

O ministro, como s0nador di,cute, e quando discute, tem 
todo o direito de oppor a seus collegas as suas demonstra
cOes com a mesma ene1'(;i" que os oull'os senadores. Quem 
{allu, porém, não como senadQI', e sim sómeule como mi· 
nistro, não tem direito alp:um de discutil'. nem de dar expli
cações de discussão anlerior, porque não discute. O sellado 
nito lhe dá assento senão para pre.,tal' inrormações, ou satis
fazel' as exigencias dos seus membl'os: quando muito póde 
defender seus actos por meio dess.'s informacilcs. 

Não tem portanto dil'eito para contrariar' as opiniõ'es dos 
senadores, para discutir, e menos pal'u dirigir a minima cen
sura a nenhum membro do senado; conseguintemente, o as 
sumpto de que se trata é grave, precisa I)elo menos de espaco 
para a reflexão, nllo é assumpto para uma consulta momen
t1!nea ao senado; peço porisso a V. Ex. que cumpr!l o re
p:lmento, e quo depoIs por qualquer mocüo se conSIdere a 
materia em toda sua importancia. • 

Ainda ha pouco tive occasiuo de lêr quanto ao parlamento 
inglez, cada uma das camaras defende com vigor as suas 
prerogativas, mesmo a respeito' da outra, e que dahi nasce 
em grande parte a forca de cada um dos ralllOS do poder 
legislativo. • 

O SR, FERRAZ:- IS50 é diffcl'ente. 
O SR. PmENTA IIUENO :-Não se trata pois, de uma ma

teria de pouca monta para de momento mnovar-se; estou 
perfeitamente identilicado com as idéas do nobre presidente 
do senado e 1101' minha parte agradeço muito a S. Ex. este 
servico que faz ás prerogativas desta casa Cumpre que 
zelemos dollas não só em relacfio a outra camara, como 
ainda mais em relQçu~ ao ministerio. 

O 011... "iseou(lc (le "'nl.ucnhy (pela ordem);
Sr. presidente; tive a honra de Ilresidir esta casa tres anHOS 
e sempre procedi a respeíto das vezes que podem fallar os 
nobres ministros do modo ({ua acaba de expô!' Q nobre sena
dor que me precedeu, menos em Ullia cousa Quando se tra
tava da rliscuss,iO de propostas para que eriio convidados os 
Srs, ministros eu dava-lhes a palavra todas as vezes que a 
qlledào para e:tIJlicaçues e res\)()stas que julgavão necessarias; 
mas quando elles {IIlhão de fa lar comI) selHldoreo, nunca lhes 
concedia a palavra mais do duas vezes, porque assim enten
dia o regimento da casa, Ora, os actuaes Sr •. minietros como 
estilo nesta casa? Como senadores, porque se o não fossem 
não estavl!o aqui sentados sem convite de senado, O senado 
tem l'epellido diversas propostas apresentadas para que os 
81'S. ministros possM assistn a todas as discussões, como 
acontece na outra calnal'a Portanto se os 81'S. ministros 
esLão aqui pl'csentes, [lm'que são senanores, segue-se que 
eslão sujeitos às regras geraos. (Apoiados). 

Eu·desejaria que os Srs, ministros tivessem a liberdade de 
fallm' todoS as vezes (;ue julgassem necesoario, seria isto 
talvez de grande conveniencia para o governo e para. esclare
cimento do senado em suas decisões; mas ao mesmo tempo 
entel!do que SS. EExs. como senadore,s ~fio podem estar senão 
debaiXO das regras a que se aclulo SU]Ultos os senadores na. 
fôrma do regimento. ' 

O SR. PRESIDENTE: - Entendo que devo continuar a sus
tentar a opiniãO que emitti, e V. Ex. ha de permittir (!liri
gin(lo-se para o Sr. presidente do cOllse/lIo) ({ue não cOllsulte 
o senado, ávista da declaracão que acaba de fazer. se. Si eu 
tivesse de consultar o senádo, haveria muitas questões a 

pr~pôr: todos os Srs. ministros podem fallar as Tezes que 
qUlzerem no voto de graças ou só um ministro? Nas pro
postas e nos OUll'OS casos a que já me tenho referido, fulla as 
vezes que .quer sóment~ o ml,nisll'O que apl'esegta a proposta, 
ou o minIstro que e convldailo para assistir á discussão. 
Assim, no caso de que se trata sena preciso saber se todos 
os Srs. ministros 11oderiITo fallar no voto de gracas as vezes 
que [juize.sem ou só um ministro; se, sendo uni só. deveria 
ser o Sr. presidente do conselho, como parece natural. Emfim 
ba muitas questõe. sobre as quap.s o senado teria de ser neste 
mesmo momento consultado, e V. Ex. comprahende bem qUI) 
isto não é conveniente, nem mesmo possivel. 

Eu sinto profundamente não poder satisfazer aos desejos de 
V. Ex. (dirigindo-se ao SI', presidente do conselho,) 

Tem a palavra o Sr. D. Manoel. 
o 't •• , D. iUunoel, - Sr. president~, o ultimo discurso 

profcrdo na seSB [o de hontem dá occasião a mui sêrias re
flexões. Em uma das se5sões passadas, fallando o nobre se
narlor pela IIuhia, outro honrado membro por essa mesma 
[ll'ovincia, em um aparte que foi ouvido por quasi todo o se
narlo, disse: "Deixemo-nos de questões abstractas sobro 
politica ; vamos tratar de negocios mais importantes, sobre
turlo dos meios de debellal' o dalieit. » 

Ora, Sr. presidente, este aparte causou-me vivo prazer, 
por({uanto eu acreditei logo que o nobre senador que o havia 
dado estava no firme proposito de occupar a attcnCITo do 
senado com um objecto tão illllortante qual aquelle de que 
fallou no seu aparte, isto ê, qué o nobre senador cujas luzes, 
cuja experiencia ninguem póde contestar, tendo viajado pOl' 
algum tempo na Europa, aperfcicoál'a seus conbecilll~ntos, 
e lá mesmo, apezar dos seus incommodos de saude, estudára 
profundamente 05 meioJ de debellar o deficit de nosso tbe
souro, prestando assim mais um sel'vico ao paiz, Eu, Sr. 
presidente, aguardava, pois, com anéiedade o discurso do 
nobre senador. 

Bontem, S. Ex. pediu a palavra por occasião de um inci
dente occorl'ido entre o nobre senador pelo Rio de Janeiro (} 
o SI'. ministro da fazenda. 

D:sse-nos o nobre senador que não tencionava fallar, mas 
que aquelle incidente o obl'igám a pedir a palavra. Ora, não 
dei com errei to grande importancia ao incidente, principal
mente depois das explicacões que se tl'ocárão entre o nobre 
ministro da fazenda e o lionrado senador pelo Rio rle Janeiro; 
parecia-me ~ue o negocio estava acabado e que nada havia 
mai; que dizer. E, Sr. presidente, quem conhece tão de perto 
como eu, e ha muitos annos, o nobre ministro da fazenda, 
cuja moderacão é pl'overbi~l, mIo póde capl\cital'-se quo 
S. Ex. quizes,e dirigir ao nohre senador pelo Rio de Janeiro 
palavl'as menos attellciosas. Na verdade,o nobre ministro ria 
fazenda entendeu, como eu entendi, que do discurso do nobro 
senador pelo Rio de Janeiro se podia tirar a illação que o 
ministerio actual era incapaz tle estar á testa. da governacão 
do paiz; e o nobre senador pela IIahia tambem nos disse 
hontem que com eITeito das palavras do nobre senador pelo 
Rio de Janeiro se poderia tirar essa illação. 

O Sn. CANDlDO IIonGEs:-Nfio foi esse o meu pen,aruento. 
O SR. D. M.'NOEL: - Desde que o nobre senador disse que 

nua fôra esse o seu pensamento, e que por conseguinte res
pondia assiJll ao nobre ministro da fazend", nãO havlU mais 
motivo de discussão. lllas, Sr. lJreSic1ente, eu não suppuz (IU9 
o nobre senador pela IIahta se evalltasse em uma occaslão 
tão solemne, como é a discussão do voto de gracas, para 
unicamente tomar a defesa de um seu collega, o gu-al demais 
a mais ainda tinha uma vez de fallar e podia aproveitar a 
occasiilo, se julgasse conveniente, para responder ao nobre 
ruinistro da fazenda. 

N~o, Sr .. presidente, eu vi 10.liO que o nobre senador pela 
Ba.hIa queria ter uma opporLumdade para tmtar dos meios 
de debellar o deficit. Prestei a maiDr attencão ao seu discurso; 
não me retirei da casa senão depois que ·S. Ex. terminou o; 
c, infelizmente, proferiu elle proposicões de tal alcance, que, 
desde logo, lhe disse que estava com vontade de as tomar 
eru consideração, Todavia não pedi a palavra hontem; 
meditei attentamente no discurso do nobl'e senador, que quasi 
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() tonho d~ CÓI', tal foi a nttençito que lhe prcstei; ~ entendi 
(lue corna-me o deveI' de não conservar-me por matS tempo 
silencioso pura CJue o discurso não ficasse sem cOllte~lação. 
Admirei-me de que elIe tivesse passado desaperc~bido .. S0m 
vivas denegacõcs da parte do senado, porque não e dI5CUI'SO 
de um moço· quo, bontam começou a sua carreira, é discuyso 
de senador muito iIlustrado, j,\ cntrado em annos, esta(hsta 
conhecido, orador que costuma pesar todas as suas palavras 
e que mto arrisca proposições (Iue possãO causal' dctrimento 
ao seu paiz. 

Quando, Sr. presidente, o nobre senador, a quem tenho a 
honra de refcrir-me, emitliu sua opiniiio a rcspeito do 00111-
}Jol'tamento que o nobrc senador tom tido na presente sessilo, 
serviu-se das seguintes expressões; eu as tomei bem de cór, 

· fui para casa., pr'Jeurei recordar-me bem dcllas e disse com
mige: é possivel que no senado brasileiro appuroção estas 
IH'Oposicõos? De mllnuíl, apenas fui IOl' os jornaes, IH'ocurci 
ver so õ Diario (lo Rio. que as vozes truz transumptos dos 
discursos de alguns IUcmhros desta casa, fazia mcnçiilr do 
discurso do nobre senador. e, Icn,lo o Diario, deparei eom as 
mesmas palavras que eu tlnua decorado, e di:;se: "Nilo me 
illudi desta vez, alJezar de que minha memoria se vai enfra
quecendo com a velhice e cum as enfermidades j olla. desta 
'Voz foi-mc fiel; tanta [oi a atten~ão que dei ao discurso do 
nobre senador. 

Vejamos as palavras: "Em um tempo em que a. descrença 
é !:crnl, em uma situação cm que a indilTeren~a pllblicn é tal 
flue deixaria sem es/ilrço (note o senado) proclamar-se a 1'e 
publica ou o ahsolutismo. " Isto é a conclusão do 
llQríorlo em que S. Ex. elogiava o senado pelo seu comporta
mento nesta sessão. Senhores, não sei se posso dizer afouta
mente, que ê a. pl'Ímeira vez que nas call1aras se ouve uma 
tal prOJlosicão; nunca, senhores, eu ouvi dizer que o paiz 
tinha cbegâdo a um ponto tal de descl'en~a; dh'ei maia, de 
falta do patrio~i5mo; direi mais, de falta de consideração, c 
direi ainda mais, de falta de moralíllarle, que qualqucr ousarlo 
jJudesse amanhã proclamar a republica, e ó fizesse sem para 
ISSO empregar o menor esforço, ou que no dia seguinte outro 
ollsado puMsse proclamar o absolutismo, tamlJem sem o me· 
nor esforço. Para isso, senuores, não está preparado o paiz .. , 

O SR, SOUZA. FRANCO; - Apoiado .... 
O Sn; D, DIANOEL:- ... e !'cpillo em nome do paiz essa 

insinuação, que me parece que sahiu no calol' do debatc, da 
boca do nobre senauo!'; S. ;Ex. não está por fÓl'lna nenhuma 
convencido de que sua patria, nossa patria commulll. tcnlH\ 

· chegado a esse ponto' de desgraça. Senbores, nunca vi nosso 
paiz com mai, aducs,10 ás iustituiçõe:í (apoiadosj; nunca ~i 
um accordo mais u~allime de todos os IJrasileÍl'os rara pro
clamarem que as InstitUições que nos outorgou o Immol·tal 
fundador do imperio siio as unicns que nos podem felicitar. 

O Sn. ~!I~ISTnO DA. FAZENDA :-Apoiado. 
O Sn. D, .nJAN08L :-Está accordc o paíz todo em proclamar 

que nenhuma cutra fórma de ftOVCl'l1O IIÓ!le SCI' mais ade
quada á nossa p,ül'Ía do que a rórma representativa, que na 
llbrase de JOtlj' e a maiS bella COIlCOI)cão do esplntu humano 
em politica. -

Minha admiração é lanto maior quanto, como cu disse, 
II110 é qualquer joven inexperiente que proferiu esta propo
siÇãO, é um" das notnbili(h\ues do palz, já a(liantada em 
unnos. Quando taos expressões se ouvem nesta casa, o palz 
não pó de dei):ar de contristar-se quando estas palavras,que a 
imprensa vai levar aos ultimas recantos do imperio, c, o que 
li mais. aos ultimos pontos daEuropá o Amedca; quando 

· nesses logares se perguntar: Quem pl'orel'Íu laos expressões 
1\0 senadO IH'asileil'o? Foi o senhor visconde de Jequitinbo
nba,que tambem é conhecido n1\ Europa.onde até jiLexcrceu 
um lagar importantíssimo, como cllviado exll'uordinario e 
ministro lll,'nipotenciario junto à eórto de Londres, quem não 
exclamará: « Pois ti possivel que um senador proferisse tues 
expressões, se o paiz nUa se acbasse no estado que elle ues
creve? " Que juizo, senhores, se ba de fazer do Brasil? 

O SR, JOBIM :-Nunca leu Quintilíano? 
O Sn. D. MANOEL :-Estou ouvindo um aparte a que devo 

responder já. "Nunca leu Quintilianll 1) E eu entendo a. pro-

posição da maneira seguinte: nITo sabe que o nosso. mestre 
Quintilíano faHa muito de amplificacões e deexageracÕés? 
Ah! Sr. pr~sidellte, De.us me 'Uvre de fazer·. essa a,PJlltcllç([o 
ao nobre. senador; essas exagcl'acões, essas alllphficacõe~ 
não são mais propl'íàs da idad~ em ·que nós estamos... -

O SU. VISCO~DE DE IEQl:lTlNllONllA :-Em que eu estou, não 
é V. Ex. 

O Sn. D. ~lAt\'OEL :-Eu tambem. 
O Sn. VISCO!liDE DE JEQUITINllONllA :-Oh I 
O SR. D. lIIANOEL .-... E principalmente em objecto de 

tanto momento; essas amplificações são muito boas pum 
uma convel'sa de moços e sobrc ohjcetos innoeentes; mas 
em uma. discussão t;lo solcmne como a da resposta ao dis
curso da corôa não são pCl'llli uidas nem ao proprio deputado 
o mais jovell e menos experimentado. 

Já vê V. Ex. que logo no principio do seu discurso o 
nobre senado!' foi excessivamente exagerado, e o foi. Sr. 
presidente, em todo o discurso, como logo mostrarci. Nilo ba 
senão exagerações, não ba senno desejo ardente rle atll'llhir 
os applausos de um lado do senado, até meslllo de excitai' a. 
bilaridade dos senadores. 

O SR. VISCONDE DE JEQtllTlNllONJI,\ : -Ah I 

O SR, D. MA!lioEL : - Mostrarei isso logo. 
Sr. presidpnte, que o nosso paiz IUk1. com difficuldadc$ 

sértas é objecto que não solTre duvida; lIlas que o Brasil 
!cnha cbegado a essa. descren~a de que fallou o nobre senador 
e Justamente o que nego, c nego fundado em um milhão de 
factos. 

Se recorro á imprensa, eu vejo que, apezar dos seus 
excessos, clla Ililo ataca as bases fundamclltaes das nossas 
instituicries, ella não pensa que seja necc;;sal'io alterar-se l\ 
fôrma de governo que felizmente nos re"'e. 

So attenrlo ús dIscussões das casas (lo parlamento, o que 
noto, sonhores'? Não appal'ece uma idéa que nua seja cmi
!lentemcnte monarchica e constitucional. Se allpareccru pro
jcctosde reformas, quc cu tomo a liberdade de chamar prema
turas cpl'ecipitadas, o Ilue acontece? Que essas reformas, (llle 
esses pl'0Ject~s não merccem o accenso da camara dos depu
tados. 

Sempre, SI', presidentc, me dou ao trabalbo de ler todos 
os di:;cursos da outra call1Unl pl'oferidos por moco, (lue ape
nas conWo 23 a '21 annos; eu Ille applaudo coai 11 1lí:radavel 
idé';l do que essa juventu(lc está imbuída nos prinéipios os 
mais ,ITos; ncnuuma idéa apparece (lue nem de longe parcca 
subversiva das instituições que possuímos. • 

Se percorro rapidamente as províncias, lendo os relatorios 
dos dilfcl'Gnlcs presÍ(lentcs, o que encontro com praze!'? So
cego IlIabalavel;. o alUor ús instituições continua scmpre o 
me,mn ; os presl<lentes 118ôeVCl'UO que as instituícàes s"0 
amadas, sITo respeitadas. Ora, quando tellho esses documen
tos que mc dcvem servil' de nOI:ma, de. regra em que IJOSSO 
basear o meu ](!IZ0, her de acreditar ICYlIlnamellte nas asse
verações do nobre senador pela Bauia? Não hei de racioci
nar? N"o hei de examinar até que ponto essas asscveracões 
,ão verdadeiras, eu que tambem tenho a bonra de pertencer 
a !lsla ~as~, o, ainda [Iue não pertcncesse, bastava ser brasi
lelro? CreIO, portanto, que o nobl'e senador, reconsiderando 
su~ PI'oposição, 1m de vcrillcar que olla nada tem de vel',la
dClI'a, que a ,cxagCl'ução roi a um ponto quc 11 toma inteim, 
~lente dcshtUlda ri? menor fu~clamento; e rne persuado que 
Isto e UIII beneficIO, benefi~lo mesmo que o nobre senador 
ba de reconhecer, porque, brasileiro como é, e como somos 
touos, .era triste, em dolorosa idéa de que nossa (Jatria com
mum tivesse Chegado. 11 um I)Onto 1.11 de descrcnça, que ama
nha um bomelU atreVido poderá levantar sem esforco o estan
darte da republica, ou no dia seguinte o da ·monarchia 
ahsolu~al Nào. Sr:. presidente, se uouvel' alguem que tente 
ess~ cnme, o Brasil se levantará como um só homem, para 
mats uma vez 1Il0stl'<ll' a sua adltesào às instituicões livres que 
IJOssuimos; o .Brasil, grato á memoria do immórtal fundador 
do imperio; saberá defender com a ultima gota de seu 
sangue esse precioso bem que elle no~!>uloi'gou, depois de 
nos ter dado a nossa emanCIpação pobtlca. 
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. Ném êu; SI". pl'esidente, podia admittir. e.ssa descrença, 
porque não !la descronoa nas cousas religIOsas, e creia 
V. Ex. que, quando o povo é catholico, tambem acredita nas 
suas instituicões, tambem sustenta a rdigião e o governo 
do (Jaiz. -

O SR. VISCONDE OE JEQUITI~UONnA:- Não Callei em re
ligião. 

O Sn. D. BlAlIOEL :- O nobre senador não faHou em reli
~ião, isso li meu; e, se V. Ex. quer sabel' se o povo acre· 
dita na religião, vir percorrer os templos em certas horas 
do dia, e verá a quantidade de fieis que assistem ao sacrifi· 
cio da missa; na quaresma vá ás igrejas, e ficará admirado 
do numero de fieis que assistem ás prégações. 

Um povo assim crente na sua reJigliio tambem é crente 
nas instituiçõcs ; um povo que estll disposto a manter a re
ligião está uisposto a defender suas iostituiç.iles políticas; 
um povo nessas circnmstancias n<1o póde admiltir que se 
diga que qualquel' desalmado pôde amanhã sem esforço dar 
o grito da republiea ou do absolutiHllo, .. 

Não era melhor que o nohre senadol' pela Bahia tivesse 
empregado o tempo em apontar-nos alguns dos meio3 de de
belar-se o defieit, visto como acbava impropria a discussiio 
que tinha havido, versando toda eUa quasi esclusivamellte a 
resJleito de (Jolitica? Creio que sim, 

l\Ias, Sr. presidente, ll110 pára aqui a exageração do 00-
bre senador, 

O Sa. VISCONDE DE JEQUlTI"llo~nA:- Eu tenho um grande 
defeito, que é o da franqueza. 

O Sn. D. lIIAI\OEL:- O discurso de S.Ex:. foi todo exage
l'ado; S. Ex. estava hontem nos seus dias de amplificação, 
e creio que para isso contribuiu muito a sua viagem á 
Europa, porque fortaleceu-se, e hcntem mostrou com élfeito 
que não IÍ mais um .velho de 70 unnos, mas um joven ape
nas maior de 40, 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINUONllA:- O que admirll é a 
cxactidão com V, Ex. IIlO marca a idade ... 

O SR. D nIAl'iOEL:- O nobre senarlor voltou vigoroso, 
forte, verboso e eloquentc; trouxe muita sautle, c ainda lon
gos annos de vida, o que IJermitta Deus se rMlize, 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTlIIUONllA: Ileijo as mã05 
de V. Ex. 

O Sn. D .. MANOEL: Niio Ó mais, Sr. presidente, como 
S. Ex. disse, o homem findo, o homem !:asto, mio; é uni 
rcsuscitado de oulra ordem que não o nobre senador pela 
jll'ovincia ria Babia que encetou a primeÍl·o. discussãO do voto 
de snças ; não é o homem que foi vivCl' nos campos c que 
depois de longos annos apparecc para anllunciar á sua terra, 
que é o Brasil, as desgraça, 'lue lhe est,lO eminentes, não; 
Ó o «thlela VlgOl'OSO que vem contmuar no posto que tem 
occupaJo por muitos nllllOS sempre com ViSOI', oom força, il 
ás vezes com exageração, como hontem aconteceu. Eu não 
quero confiaI' na minha memol'ia ... 

O Sn. 'VISCONDE DE JEQUITINIIOi\UA : - Ali ! não? 
OSn .. D, ilLlNOEL: ... vou lendo, Deixundo de par~e 

um (Jeriorlu de que depois traturei, porque n occnsiüo então 
será mais ~zada, lcrei as seguintes palavras: (lendo) " Per
gunta S. Ex.: poderá o ministerio contar com esse apoio? » 
Isto é em I'elitcão á cam,l'u dos deputados. (ContinuaI/da a 
ler.) " Não aúedita nisso, e, para f Ulular os sens receios, 
passa a dizer o que lhe parece se~ a situac<io actual, que 
muitos chamão nascente, mas que o ol'adol' denomina llIoxi
nifatla politica. " 

1" ponto: «Pódo o ministerio contar com o apoio da 
maioria da camaril dos deputados? Nüo acredita nisso. » 

Senhores, o cego peior é o que não quer vêr. Negar que o 
mínisterio actual teril o apoio da camara dos deputados li 
negai' a verdade conhecida por tal, e eu desejára que S. Ex. 
especificasse os f~etos para lbe mostrar que está em completo 
eílUivoco. Quaes são os Cactos em que se (undou () nohre se
nador !Iara affirmar que o ministerio não tem a ma iorla da 
canlara dos dellutados? Senhores, em todos os objectoi) im-

portantes o ministerio tem tido grande maioria, as ememlas 
que !á tem apresentado ~8m passado, e, () que é mai:;. Sr; 
pres.,d.ente: em uma occa~üio de dUl'a provação, devo dize-lo, 
o mlOlstcno encontrou os seus anngos. Digo dura pI'ovacão, 
porque ~ ministerio recebeu. tristes legados do que o precedeu. 
O negocIO Dramab, que fOI exposto, fOl'ca oi dize-lo, com 
toda ~ f.ranqueza e le~lrlade na camara dos lsrs.deputados pelo 
Sr. mllllstl'O da agl'lcultura, commerclO e obras publicas; 
este negocio é todo do gabinete de ao de maio. nelle não leve 
o minislerio actual fi menor parte, como o declarou e mos
trou o Sr. ministro no discurso que voiu im presso ba lI'cS 
dias. O nobre ministro foi tão franco, (oi tão leal, que allre
seutou ao parlamento todas as peças que existião a este res
peito rle.de o ministerio do SI'. ministro JoãO de Almeida Pe
reira até o ministerio do SI', Dellegade, 

O So. SILVEIRA I)A nIou!.: - Ainda é vestigio do SI', Si
nimbú. 

O SR. D. ~hNOEL: O Sr. Almeirla Pereira indeferiu 
a pretencão do Sr. lll'amab; {) Sr.IMalloel Felizardo mandou 
proceder-a exame; o SI'. Cansansão de Sinimbíl. ... 

O So. SILVElfiA D\ lIIoTTA :-Abl'Íu a porta. 
O SR. D. lIlANOEL : - Ouea-me o nobl'e senadol· .... conce

deu com e[eito a garantia qúe se pedia .... 
O Sn. VISCOllDE O" JEQUITI:>inONIlA :-S!tb c011ditio1l8. 

O SR. D. 1I1AI'íOEL :-0 nobre senador me prevenil1 .... mas 
disse que a daria dc.baixo de condições. 

O Sn. SILVEIH DA MOTTA :-Sem autorisaçiio alguma para 
conceder. 

O SR. D. ilhNOEL : - Perdoe-me; cu não só não defendo o 
aeto, como censuro, 11 tanto que em oeeasião opportuna bei 
de tomar parte na discussão para fazer a cenSUI'a; }lO!' ora 
estou dando uma idéa muito resumida deste negocio. O Sr. 
II ellegartle, depois de ouvir um engenheiro que todos me 
dizem ser pessoa muito habíl e respcitavel, e cujas in{orma
çõe; fOl'iio muito minuciosas, con til'mou o que tinba feito o 
Sr. Sinimbú, O l"lIinistorio ,1ctual acbou o negocio neste es
tado, já decidido; o quo fez? Sujeitou o ao parlamento. 

Quer o senado que eu lue falle com toda a franqueza nesta 
occasião, porque não sei usar de outra linguagem? Se eu 
(ilra o nobre ministro da agl'icultura, não faria dcste objecto 
qUC,liio de gabinete; daria o scgllinte passo: convocal'Íp. os 
meus amigos da camul'1l, expor lhes· bia tudo, como S. Ex. 
fez na call1ilm. e diria: ,,"êde se o governo póde deixar de 
cumprir a pl'omossa feita n ; e se ti Inaloria da camara dos 
Sr •. deputados entendesse em' sua sabedol'Ía que o gOVl'fOO 
se podia conservar airosamcnte, mesmo uM ,0 concedendo 
a gurantia a,ldiciollal, eu mio faria quesl<iO de gabinete. 

O SO. YISCO;>;DE DE JEQUl1'I~1I0NIlA: - Nem Ó ohjecto para 
questi\o de gahinete. 

O Sr.. D, M.\~OEL: - Isto ó para abril' meu coração ao 
senado, porque .eu não sei dizer senão o 'lue entenJo. 

l\las, senhores, este f,leto o que Ill·Ova.? Pl·o.a a immensa 
maioria que tem na camara do~ deputados o ministerio. Sei, 
senhores, a não poder duvidar, que alguns deputados derão 
11m voto com silcrifieio; mas dizi,io: " Não hei de ser bostilllo 
minísterio, oITo hei de concorl'cr para a. quéda dcIlc; pilei
enela : dou o mcu I'oto, ma5 sustento o ministel'Ío. » O que 
prova isto. senbores? Prova a grande maioria que () minis
tel'Ío tem na camal'll dos deputados; e nem podia deixar de 
ser assim pelos motivos que eu logo expenderei mais larga
mente em resposta ao nohl'e senador. 

Mas o nobre senador exclamou: " Na qucslit{) Dramah ven
ceu a razão com os votos dos 28 deputados, venceu i' espada 
de Alexar,dre com os 59 votos que apoiárào a pretenção do 
llralllau. » 

Ora, senhores, pois dcvéras 11 razão venceu neste caso? 
Pois deveras 59 não são maioria e o suo 28? 

O Sn. SILVEm! OA 1II0TTA: - Houve mais algumas de
clarações. 

O SR. D. MAlIOEL: - N<1o sei diôso, sei o que está nos 
documentos publicos o mais nada. 
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E note SI'. ]11'05idooto, Y. Ex., votárílo contra a emenda 
dcdi~ados' amigos do ministcrio, aquelle mesmo a quem eu 
ouvi na camara, assistindo á fliscussão rio voto de graças, 
declarar que (se não são estas as suas palavras, Ó. o. sen!ido) 
continuava a prestar o mais decidido apoio ao mlnlsteno; e 
para que não uaja duvida a este respeito cito o ~omo de um 
!l.obre deputado, cuja amizade muito me UOllra ; falO SI'. !llal'
tmuo de Campos, o qual, IJara l:espondel' naturalmente aos 
hoatos que corrifl0, em que mUl~o tem acreditado o ~obre 
senador como mostrou no seu discurso do hontem, disse; 
« Estão' engarlados, se pens.~o quo eu me súparei dos meus 
amigos naturaes, dos amigos com quem tenlio estad!> cons· 
tantemente ligado; pel? contrano, cada voz estou. mUls fil"Ole 
em dar-lhes ° UJeu apoIo. " Outros nOlues JlOdena eu Citar, 
Sr. presidente, (rUe votál'~o contra a .emel! a, lIlas que co~
tinuão a ser dedicados amigos do mlOlstCl'IO. Portanto o nll
nisterio não conta sé com a maioria da calHara, conta com 
umn quasi unanimidade. 

Ora, quer isto dizer que ás vezc.s nilo haja esses pequenos 
arrufos de amigos, não, como disse. o nobl'~ .senador pela 
província da Bahill, por caus,l de dIVIsões pohtlcas, mas por 
outrus motivos? SI'. presidente. ouso assevel'i1.r a V. Ex. lJue 
na camara não ha grupo, divididos por opiniões politicas, é 
outro equivoco em que laborou o nobro senador. O nobre se· 
nadar chegou ha pouco tempo da Europa, tem tido nccessi· 
dade de tomm' informações. e posso·lue as~everar que as tem 
hebido em fontes que mio me parecem mUlto puras. 

O Sn. VISCONDE DE JEQOlTlNllOIilJA : - Nilo sào causas poli-
ticas; {luaes são? 

O SR. D. !\lANOEL :-Os principias políticos são os mesmos. 
O Sn. Vt,CO~DE DE JIlQUlTINIIOl'lIA :-Quaes são? 
O SR. D. MANOEL: POl' exemplo, eu lhe digo, todos os 

deputados tomão particular interesse pelas suas provincias, 
querem celtas cousas para eltas, e al!;umus vezes ni'i.o podem 
licr servidos, porque não é possivel que o mini.tel'io satisfaça 
a todos os pedidos dos Srs. depuhtdos, aliás justos .... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Nem esla é 11 sua missào. 

O SR. D. MA~OEL :-... Quer o deputado, por exemplo, 
uma estrada para 11 sua provincia, tem jUilica no que pl'C
tende; mas o lJIinisterio lhe diz: « Nilo apresente emenda, 
veja as nossas circumstancias. Y. Ex. tem razão, quando 
pudermos, ha de ser attendido, mas agora tenua pucicr.cia. " 

O SO. VISCÓNDE DE lEQUlTI~no~D~:- E' o caso dn padre 
Antonio Vieira: « Prepara· te, Thloysés, para dividir a terra 
de Canaan. " 

O SR. D. ~lANOEL:- Ol'a, o jJarlre Antonio Vieira entl'a 
aqui como Pilatos no crcuo. (lIi aridade.) 

Sr. jll'csidente, V. Ex., que tambem costuma fazer suas 
citacões, queim dizer se aquella pas;ilgom do padre Antonio 
Vieira tem alguma applicaç50 ao caso. 

O Sn. VISCONDE DE JBQUlTINIIONflA:- E' mais [acil dividir 
do quo harmonisar. 

O Sn. D. l'rIANO~I,:- N110 se trata. de divisão; as preten
ções são justas, mas os cofros nilo podom satisfazer a todas, 
e ~~m p.or i~so o deputado deixa de prestar o seu apoio ao 
mmlsteno, porque reconhece a razão com que elle procede. 
Nilo ua, pOl·tanto, essa divisão politica nas camaras, não un 
esses gl'Upos de (lue fallou o nobro senador; creio que no 
principio havia o que ha sempre em uma camara nO"I\, ha
Vta entl'e elles músmos suas causas; nlas está tudo aca
hado, Sr .. presidente, e ua de acabai' principalmente llOr causa 
da oppOSIÇão flue se vid creando aq ui, onde, forca é con
fessar, o ministel'Ío não pôde contar com tantos amigos como 
tem lia, outra enmara. 

O SR. V13CONDE DE JEQUlTINHOl'lll.\ : - E jlorque? 

O SR. D. lllAl'OEL; Porque? 
Senhores, os actuaes Srs. ministros quasi todos, com al

gumas excepcões, concorrêrftO muito para a situaclío nas
cente, para a tal frloxí/li(ada polilica. de que logo "fallarei, 
p\lh'o e~uivoco, outro erro em que está o nobre senador, 

p~rque no seu discUI'so não ha senão equivocos e exagera_ 
~õcs .... 

O SR. Y!SCOI1DE DE JEQUITINBONHA: - Meu Deus! 
O SR. D. MANOEL: - ... não ha talvez utlla proposieiio 

que 00 seu todo seja verdadeira .. , • 
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIlOI1HA : - Quc tal? 
O SR. D. J\bNOEL; - ... estava nos seus dias de Cxa

ge ação. 
!\las deixe me ir de vagar, não sei ;:e as forças não me 

abandonaráõ, e pai' isso vou [aliar mais devagarinho, porque, 
;:e for assim, ficarei em meio caminho. Só o nobre senador 
me dá matoria para occupal' a sessão toda. 

O SR. VISCO:;DR DE J»QUlTtIiIlONII.l. : -Não me deixa tempo 
para resJlonder ? 

O SR. D. nLU,OEL :-Hei de fazer diligencia. para terminar 
o mai, breve 110Sii vel. 

Disse-me o I19bre senador: « E porque não tem 110 sonado 
tantos amii<os ? " Eu ia dizr.ndo que a maioria dos mem
bros do gabinete cOllcorreu certamente muito pal'a esta 
situação; ainda um outro crro de apreciação: -No mioistcrio 
não ha cbefe, tudo est,í sobordinado, o chefe 6stfl fóra, " de 
mancira que lIeO! o nobl'o presidente do conselho merece 
do nobre senador pela Bahia as honras de chefe dn situa
cão. O nobre presidente do conseluo, que com sua emenda 
foz baquear o ministel'Ío de '2 de março; o nobre presidente 
do conseluo, IJue foi cbamado para ol'ganisar o gabinote de 
'2i de maio; o nobre presidente do conselho, que foi nlcm
bl'O, o membro muito importante, de uma commisslto cCRtral 
na cõrle; o nobre presidente do consoluo, a quem a camara 
dos dcputados em unanimidade fez a distincta honra de 
elevar á prcsidencia; o nobre presidente do conselho, quo 
conta uma grande maioria na camara, nessa nova sÍtuacão 
para que elle concorreu em grande parte; o nobre prêsi
dente do conselho mio merece que o nobl'e senador pela pro
vincia da BabÍ<l lhe dê as honras de um dos chefes da 
actual siluacão ! Na verdade é muita injustica ou el'l'O na 
aprecinçao dos factos. -

O SR. VISCONDE DE JBI,lUlTINIIO:>iHA:-Um dos chefes? então 
ba oull·os. 

O So. D. BhNOEL:-Pôdc ser que baja outros: logo res
ponderei ao que o nobre senado!' disse <lccrca dos donos 
da siluacão. Ainda. Lem, o nobre senador vai me dando estes 
tonicos ;. elle sabe que estou com a memoria um 1'ouco 
fraca; muito lue agradeço; mas veja que, se for dando des
tes tonicos, não respollderá hoje. 

O Sn. VISCO~DE DE JEQUI'rIl'iHONUA:-Eu antes (lucro quo 
V. Ex. brilbe e diga tudo do que ter a palavra pura res
ponder. 

O Sn. D. MANOllL:-Agradeço a V. Ex. este obsequio. 
Era pro"uvel ~ue os homens notaveis do partido decahirlo 

não dessem apoio ao novo ministerio que sablU da grande 
maioria ou fju:\si ullallimidu(le da camal'a das Srs. deputado,; ; 
é da ordem das cousas, il da indole do systema que feliz
mente nos rege; e BUnaO admiro.portanto, esta opllosição que 
no senarIo se far. ao gabinete. nlas, SI'. presidente, devo di
zer em abooo da verdade, não ó uma opposiÇãO exagerada; 
não, antes me lem pareCIdo ella mUlto model'ada, c ISSO 
mesmo serve para mostrai' o tino com que IJrocede a nobre 
oPllosiç<1o, não ~xasel'ando, para com mais fac!lidade conse
gUIr o seu deslll~ral!~m, que é estragar a SItuação c com 
olla o actual milll<lterlO. 

Está o nolll'~ senador satisfeito com a razão por que o mi
!listerio não póde contar com a maioria do senado? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITlNIIOl\'DA:- Eu darei' depois a 
rninua opilliilo. 

O Sn. D. MAIWEL :-Eu já tlei a minha, Y. Ex. depois 
dará a sua. 

O Sn. VISCONDE OI! JEQUITlõllONIIA :-Eu direi se estou sa
tisfeito ou não; mas é depois. 

O Sn. D. MANOEL :-l\Ias, Sr. presidente, dizem: o minis
tcrio está estragado, nada. póde fazer em beneficio do paiz, é 
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esteril. Senhot'es, o mini,terio está. estragarlo , quem o diz? 
Os adversarios; podem dize-lo. estão em seu direito. Mas 
quem o diz? Diz a maioria da cnmara dos deputados, a 
maioria do paiz? Nilo o disse ainda; dizem os naturaes ad
versados do ministcrio. E' a linguagem. senllores, que se 
ouve a todos na opposiçãO, porque não ha questão que as 
opposlções concordão sem]lre em genero, numero e caso, e 
não são só as opposições daqui. sao as opposicões desses 
paizes que nós costumamos a citar COIIIO modelos:nlas o que 
é. verdade é que o mi.nisterio está em scu vigor, que o mi
nlsteno não tem sofl'ndo nenhuma derrota na camara tempo
raria, que o ministerio tem lido mesmo no senado os meios 
necessal'ios para governar o paiz .. , 

O So. SILVEtn~ D \ :à10TTA :- Isto ha de ter sempre, 
O Sn. D. }!ANOEL '- .. , e por consequencia ainda não 

bouve uma occasião em que o senado dissesse ao ministerio, 
" Não podeis ter o meu apoio. » 

Mas tOnJarei já em consideracão esta parte do discurso do 
nobre senador, antes I!e pass'nr a ?ult·us. Peço licença ao 
nobre senadol' pela provlllcla da Bahla,que se senta em frente 
de mim, para não concordar com a sua opinião de que o 
senado n?da tem que vê!' com a política. Esta proposição 
é para mim nova. 

O Sn, SILVEIRA DA MOTTA :- Elle já a tem repetido. 
O So. D. ~lAr\oEL:- Senhores, um ramo do corpo legis

lativo não ter direito de influir na política do raiz me parece 
que é uma proposiçãO de tal ordem que não precisa de con, 
testação. 

O So. SOUZA FRANCO :- O SI', Nabuco não avancou essa 
proposição, • 

O SR. SILVEmA DA MOTTA :- Não faz politica, foi o que 
elle disse. 

O Sn. D. ~lANOEL :- Vais bem, aceito qualquer cor
recção. Nesta. parte pe~o licença 110 nossa amigo para não 
concol'dar com a sua opinião; mas tambem não concordo com 
a opini,io do nobre senador pela provincia da Bahia, que 
bontem disse que tinha tal influencia esto ramo do poder le
gislativo que, quando os ministerios não tivessem maioria, 
devião retirar-se. Tambem isto é novo; e o nobre senador fe~ 
ainda melhor, porque veiu confrontar o senado brasileiro com 
a camara dos lords na Inglaterra, quero dizer, trouxe um 
argumento que é verdadeiramente contraproducente. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITlr\IIONIIA.:- Ah !. .. 
O SR. D. MANOEL:-Ah!? .. 
O So VISCONDE DE JEQUlTINIIONltA' - Eu disse que a 

camara dos lords não tinba comparur.ão nenhuma com o 
senado. • 

O Sn, D. ::II!NOEL: - Aqui entre nns, lIa dias em que a 
nossa I'azão está optimamente esclarecida, mas ba outros. , , 

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTli'lDONaA: -Aziagos. 
O Sn. D. l\lANOEL: - .... em que uma nevoa espessa nos 

olIusca um pouco a. mesma razão. 
O Sn. SOUZA FIlANco: - V, Ex. está hoje esclarecido 

perfeitamente. 
O SR. VISCONDE DE JllQU!T!NIIONlIA: - Ha dias felizes e 

outros infelizes. 
O Sn. D. MANOEL: - E' verdade, 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONIU.: - Aziagos e não 

aziagos, 
O SR. D. l\IANoEL: -Senbores, não li (é verdade que leio 

pouco, mas consulto algumas vezes os homens mais lidos do 
que eu), não li aiRda em nenhum escriptor que algum minis
teria na Inglaterm cauisse por uma derrota na camara dos 
lords, mesmo prevendo-a, pOl'quo o ministerio tem o meio de 
evita-la, dizendo iÍ. corÔa: {( Nomeai tantos lords, » Isto o 
que prova é que nenhum estadista na Inglaterra acredita que 
uma derrota na camara dos lonls importa a. quéda do minis
teria; mas lá., senhores, como disse e repito, o governo tem 
Q direito de pedir á corOa que nomeie novos pares, e o tem 

feito em occasiões U1!1ito momentosas, quando julga ind~s~en
savel que uma me.!!da plls'e. O senado brasileiro, disse o 
nobre senador, e disse uma verdade não é como a camara 
dos lorús, creaçITo da corôa e ao mesl~o tempo ... 

O So. VISCú:'<DE DE JEQUlTINIIOlillJ. :- Temos a mesma ori
gcm. 

O Sn. D. l\hNOEI. :-... e IiIha do direito hel'editado que 
ainda é mais, Na Inglaterra póde-se dizel' que a maior parte 
rios membros da call1ara alt" não são escolhidos pela corOa. 
são por direito propl'Ío, são por direito de successão, sãó 
heredi tarios; não são desses pare3 que o governo pede â. 
minua ou ao rei que nomeie para fazer passar um bill im
portante. No Brasil, porém, senhores, o 8ellado participa da 
eleição, e me"mo é sua base nrincipal, porque mio na nomea
cfio sem ~leiCilO; não foi de 'balde e sem molivos muito POll
àerosos que oi constituiç"0 disse ao monarcha: "Escolhel em 
uOJa lista triplice. " Já, portanto, modificou a ol'igem desta 
casa, já es!a casa não é essencialmente popular como a ca
mara elecllVa, 

O Sn. VISGO~DB DE JEQUITINIIONUA : -A origem é a mesma. 
O Sn. D. MANOEL: - Eu já disse isto. A eamara dos de

putados renova-se todos os quatro annos; no .enado "ó 50 
procede á eleição por morte de um de seus membros, 

Mas, pergunto, tem a corôa direito de augmentar o nu
mero dos senadores no caso de uma maioria contra o gabi
nete? Não tem. E qual seria a consequcncia, se a sorte do 
minis teria dependesse do senado? Vou expOr em duas pala
vras. 

O ministerio tem uma maioria illlmensa na camara dos 
deputados; mas nesta casa tem, supponhamos nós, 16 adver
sarios e 15 amigos; pois bem: uma medida importanto, 
proposta pelo gabinete, é adoptada na camara dos Srs. tI,)
putudos,e vem ao senado, oncle ó apoiada por Hi membros, .. 
estou com vontade de pedir Iicenca ao nobre senador pat a 
usar de uma expressão, para me' aproveitar de um pensa
mento que S. Ex. tem aqui emittido creio que mais de uma 
ve7.; refiro-me aos votos de llualidatle e de quantidade ... 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIlONaA' -Ah 1 é verdade .. , 
O SR. D. MANOEL:- Ora, SI', presidente, quero suppôr, 

de conformitlulle com esse pensamento do 1I0bre senador, mas 
só para discutir, que os 15 votos são de qualidade e os 16 
de quantidade .... 

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNIlOnn~ : -Vou tomar nota deste 
topieo. 

O Sn. D. nbNOEL:- V. Ex. é meu mestre, e a "'ora , com 
sua viagem, creio que ainda trouxe maior cópia de conhe
cimentos; verdade li que hontam nrro nos quiz mostrar o que 
adquiriu na Europa; mas eSllero que brevemente o fará, fica 
para o orçamento, e sobretudo para a grande questãO do 
deficit.. ... li a minha esperança. 

~las, pergunto eu, Sr. presidente, deveda o ministerio 
retirar-se lia presenca. de unia derrota causada pOl' um só 
voto? Pois, porventura, havia de prevalecer um voto, e lal
vez de quantidade, aos votos de qualidade, á grande maiol'Ía 
da caro ara dos SIS. deputados, e ao pensamento do governo, 
muitas ",,~es formulado de accordo com os pareceres illus
trado;; das seccões do conselho de estado, senão do conselho 
de estado lllenô? Creio, que este absurúo a nossa constitui
cão não pedia consagrar, nem consagrou (apoiados); e eis a 
razão por que nenhum ministerio ainda se retirou em nosso 
paiz por não ter aqui maioria, 

Ora, essa doutrina passava por inconcussa, tem sitio dif
ferentes vezes e!lllícaJa na casa; mas veiu o nobre senador 
de suas viagens, viagens de um torista, e hontem nos disse, 
" Agora é <lue me convenci do que o senado tem t~nta in
lluellcia de politica que, se o ministerio não tiver maioria 
aqui, deve retirar-se!" 

Eu não tenuo seguido os topicos do discurso do nobre se
nador pela sua ordem; mas não importa, (Lendo.) 

" O nohre presidente do conselho não li, nem nunca foi, 
liberal; foi sempre conservador e até puritano; ha desac
corda entre o ministerio e alguns chefts libemcs.» lIa POUCQ 
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perguntava S. Ex. se havia um só chele, bontem asseverou 
que havia muitos cheres ! 

O SR. VISCONDE VE JEQUlTINUONO.l ; - Perguntei, porque 
V. Ex. dizia: « um dos chefes. » 

O Sn. D. MANOEL: - Nesta parte estamos de accordo. 
UMA voz: - Ha com ell'eito muitos chefes? 
O SR. VISCOllOE OE JEQUlTliSHO:;UA : 

mechem .. 
Panella que muitos 

o Sn. D. lilANOEL : ( Continua/ido a lêl'.) « Tod,tyia o 
millisterio conta uma maioria; porque? » 

Senhores, o nobre presidente do conselho foi conservador, 
eu tambem o fui. 

O SI\. PIlIENT! BUB~o : - Ainda é. 
O Sn. D. l\IANOEL : - Não sou, declaro alto e bom som. 
O SR. YI,CONDE DE JEQUlTINUONHA ;-Y. Ex. é conservador 

progl·essista. 
O Sn. D. lIlAi'iOBL: - Nilo quero a palavra - conservador. 

Pois os senhores passárão de conservadores para constitu
cionaes, e querem que eu carregue com o peso da palavra
conservadol' ? 

"Sr. presidente do conselho foi conservador, eu tambem 
o fui e o forão muitos distinctos brasileiros. Ora, como esta 
manhã acordei cedo [de noite ja nuo leio, estou velho, cnn
s,ldo, falto de vista); mas como acordei cedo. tive occasião 
de Colbear uns papeis onde encontrei o que vou ler. 

O SR. VISCONllE DE JEQUITINUONHA:-Y. Ex. quer a minha 
luneta? 

O SR. D. IIhriOEL ;- llluito obrigado; vejo de perto mui
to bem, graças a Deus. 

O nobre senador, que tambem é allligo de citacões, assim 
como é seu vizinho da direita. . • -

O Sn. PAnANuos:- E outros ... 
O Sn. D. IIhNOEI,: - V. Ex. pó de dizel' quaes são os 

outros. 

O Sn. P,tnANnos:- Y. Ex. mesmo. 
O Sn. D. IIbllOli:L :- O nobre senador, dizia eu, quo 

tambem é amigo de citações, no que mostra grande amor á. 
leitura, n~o levaní a mal que eu, pal'a l'ospondel'-Ibe, leia as 
seguintes palavras, que não são minhas. Isto é para justifi
car a proposiçã? que emitti, ba pouco, de que tinha sido 
conservador assim como o forão o nobre prosldente do con
selbo e muitos outros distinctos brasileiros. Eu não hei de 
dar a razão po~ que fui conservador, visto como não quero 
mexer no passado. 

O SR. VISGONllE DE JllQUITINlIOISIU: - Nem é preciso. 
O Sn. D. MAri'OIlL: -Mas vou ler este trecho, producção 

de uma grande cabeca, para mostrar o que deve lazer o ho
mem pl'Udente que estuda os negocias publicas, sobretudo r e 
tem em vista a opinião publica: (lendo) "A verdadeira politíl:l 
consiste em fazer em todas as occasiões o que convem. 1-.' 
preciso saber deixar a proposito uma situacflo que !lOS aban I 

dona, prevêl' a que se prepara, segui-la, secunda-la e bebtr 
assim uma força nova na perpetua fidelidade á opinião pu
blica e ao espirito do tempo.» 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllONUA: Isso é de expediente. 

e illustres a respeilo desta republica e das outras cidades, é 
que não convem que as mesmas pessoas sustentem constan
temente as mesmas opiniões, mas as opiniões que exigem o 
estado das negocios, as disposicões dos tempos e o intel'csse 
da paz publica. Assim se exprimiu Cicero na sua oracão em 
defesa de Cluencio. " -

O SR. VISCONDE DE JEQUITINllO!\Hà : Eu cuidava que era 
da ora~ão pro domo mâ ... 

O SR. D. MANOEl.: - Se taes homens dão estes conselhos, 
que laboo se nos pôde lunMr? Em que sensura poderemos 
incorrer? Senhores, os tetiipos e as circumstancias têm tal 
influencia sobre o homem, que o obrigão muitas vezes a lazer 
mudança de suas opiniões e alé de seus habitos. Portanto 
s~parám?-nos, somos boíe Ii~Cl'aes ; e, Sr. 'l)res!d~nte, é li
Cito dUVidar que o nobre pl'esldellte do conse ho e liberal de
pois de sua declaração franca e leal feita na cama~a dos Srs. 
deputados? Poderia o nobre senador entreter duvidas 11 este 
I'espeito, pOrf!Ue esteve fóra do paíz alguns mezcs, como disse' 
hontem para desculpar seu pouco conbecimento da actua
Iidade; mas eu, que tive a honra de conversar immellsas Yeze~ 
nas nossas reuniões COUl o honrado pI'esillente do conselho, 
posso boje duvidar de flue S. Ex. pertence a este grando 
partido, pode.)l cbama-Io como quizerem, progressista ou li· 
beral? 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITI~HOriUà:-Não ti genuinamente? 
O SR. D. AIANOEL : Hei de ir tambem a esse ponto 

em occasiiio opportuna. Ah I a tatica li boa; mas bei de de
nuncia-Ia, hei de pôr tudo em pratos limpos. 

Ahi estão os discursos do nobre presidente do conselbo; 
onde é que não apparece nelles n idoa liberal, a idéa abra
çada por todos, ou pelo menos por qunsi (oflos? Póde baver 
alguma divergencia, porqua não é possiveL senhores, que 
um tão ATande numero de pes.oas que pertencem a este pai" 
lido tenhão uma só intelligencia a respeito dos immensos 
pontos de nossa poBtica, de nossa administração. Os Srs. 
conservadores estão de accordo em todos os pontos? 

O Sn. VISCONDE DE JEQlIITI~1I0~RA : - Os conservadores são 
todos moderados e progressi.tas ; isto lhe assevero et!. 

O !In. D.lIANOEL: - Estn declaração me ba de servir purn 
outro topico do discurso do nobre senador. E a. proposito, eu 
creio que 8. Ex. é agora o chefe dos conservadores. 

O SR. 'VISCONDE DE JEQUITINUO:lUA: - Que noticia me dá 
tJo agradava I I (Hilariiladc.) 

O SIl. D. lIANOEL: - Estavilo á espera de Y. Ex. j pare· 
ce-me que havia deseJo de se lhe oll'erecer o bastão; e re
conheci hontem quo V. Ex. já o tinba, porque, quando 
acabou de orar, yierão lodos collocar-se á roda de V. Ex" 
apert:H'ão-lbe a mão, del'ão-Ihe abracos e não sei se usárão 
do costume europeu. (HilariI1ade.) -

UMA YOZ: - Dal' beiíos ? 
O Sn. 'VISCONDE OE JEQUlTlNHONIlA : - Fizeriio-me essa 

bonra: é privilegio da idade; estes cabellos bl·aocos ... 
O SIl. D. M . .\l'IOEL: - Note-se que naquelle lado não ha 

soMados, todos são de coronel para cima; mas vierão todos 
saudar o chefe e renderem-lhe preito e bomenagem. 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHOrilIA : - Porque não me 
disse isso antes? 

o Sn. D. MANOEL: - Pois digo agora. 
O Sn. D. ~fAl'(OEL: r5S0 li doutrina de cxpediellte? E' Senbores, outro equivoco do nobre senador ... Infelizmento 

doutl"Ína de cabeca que infelizmente està longe de comparar- ainda não achei uma proposicão verdadcira no discurso do 
se com a minha, - mas que cu pedi.!. a Deus que m'a désse, S. Ex:. -
como deu a esse a quem me refiro. Diso.e~. E:;:. que o ~inisterio tem tido maioria, porque é 

Mas, Sr. presidente, hei tle ir á outra fonte, e é uma nu· um rnllllsteno de translcilo. 
toridnde que sempre I'espeitei e respeito muito sempro que Ora, senhores, isto é-um gosto ouvir estes Srs. conserva· 
tenho alguns mOmentos para lêr, vou ler algumas paginas do dores, e princilJalmente o nobre senador .... O ministerio do 
"Velho Cicero, do HoraclO, do meu Xenofonte, etc. Não sei Sr. marquez de Olinda m'nde tl'ansicilo,e era com eJIeito; nisto 
se é 1'0r causa da velhice que gosto mais da leitura dos es· estavamos todos de accordo; o ministerio actual, sahido da 
crílltorcs yelbos do que dos modernos. situaçiío nova, til'ado das camaras, composto de homens cmi-

Ora, yeía V. Ex:. o que um dos maiores homens da anti- 'I nentes dellas, disse hontem com muita graca, com chi,te, o 
guidlllle diz a este respeito: (lendo) « O que eu aprendi, vi, nobre senador pela Bahia que é mioistel10 de transicão I 
li nos escriptos celebres, o que me ensinál'ão homens sabios Traosição para que, senhores? Pois um ministerio que se 
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organisa desta maneira, um ministerio que é prc~idido por 
um cidadão a quem 11 Câmara dos deputados havia dado a 
maiol' honra que ella põde dar, elegcndo-o pal'a seu preSIdente, 
pó de-se dizel' que fi um ministerio de transição? 

dor quer rlesmoralisar a situacão e det1'ocar O ministel'io. 
Desmol'alh;a 11 situaçãO, .taxa nilo-a de moxilli{ada . .. Senho
res, outro erro de ap:eclaçilo do nobre senador. lIloxini{ada 
uma sltual,ào que esta claramente definida I 

Alas, SI'. prcsidente, permitta V. Ex. que cu diga que. 
apezar da fra~ueza de mmha .intelligencia, p~rccbo o.alca~ce 
desta proposlcão; a tacllca e: 1°, desmorahsar a sllullçao, 
chamando·a mo:Lillí{acla politica; 2°, gastar o primeiro mi
nisterio desta situncão; e cnlilo. Sr. presidente, é digno de 
nota ouvir o nobri! senador Callar em um iIIustre collcga 
nos;;o e meu amigo de uma maneira que eUe bém percebe, 
porque, além da idade, dos conhecimentos, da expel'iencia, 
tem muita pratica dos homens e das cousas. 

O SR. T. Onolll:-Alguma. 
O SR. D. MAlSoEL;-Então diz-se em toda 11 parte; - En-

treguem as pastas. 
O SR. T. OnolSl;-Aos donos. 
O SIl. VISCONDE DE JEQUlTlNUONIH :-Eu nITo uisse isso. 
O SR. D. IIhNoEL:-Aqui está (mos/I'ando o Diario). 
O SI'. VISCONDE DE JEQClTIi'lIIONII.I: -Estabeleci ullla alter

nativa, 
O SR, D. MANOEl. :-Tome contas áquelle senhor. (Apon

tando para o rcdactol' (lo Diario.) Ainda bem que está im
presso. 

O SIl, VISCONDE DE JEQUlTIIIIIONrU :-0 que eu disse foi
ou tom~i a posição que vos compete,sahindo deste estado. ou 
entrega! as pastas. 

O Sn. D. !lIANOEL:-S. Ex. insiste nas palaVl'us do tran
sumpto para que o gabinete saia do poder e deixe e lagar ao 
chefe da situaçãO. . 

O SR. VISCO~DE DH JEQUlTI~uoNn.l :-Pois errou o tachygra
pho; eu Oz uma proposição disjunctiva. 

O SR. D. l\IAllOEL :-Bem; nãO insisto, basta o nobre se· 
nador dizer. 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNIIOi'!OA :-Appello para as notas 
do~ tachygrapbos. 

O SR. D. ~hNOEL :-Perdôe-me; vou provar que, se o no
bre senador nlio "disse isso, a conclusão necessaria do seu 
discurso é isso. O que ti ministerio de transição? Logo que 
o nobre seRador chama o gabil1ete-ministerio de tt'ansicrto-
a cOllsequencía necessaria ti esta-deixar o podeI'. • 

O SR. VISCONDli1 DE JEQUITIr;HoNIIA: - Indiquei o remedio 
para elle deixar de ser ministerio de transição. 

O SIl. D. ltlANOEL :-Esse remedio, como mostrarei logo, ó 
um veneno suMil de que se deve Cugir. 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIlONIIA :-Só)e minha ingenui
dade .... 

O SR. D. AfAliOEL :-Oh!" A ingenuidade proverbial do no
bre senador com seus 70 annos I (Hilaridade.) 

O SR. FERRAZ :-Só 'I 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINIlONlll (ao orador) :- Pala que 

V. Ex. anda dizendo a minha idade? 
O SR. D. MANOEL :-0 culpado aqui está. (Apo!1tando para 

o 8r. vi.lconde de Sapueahy.) 
O nobl'e senador acaba de dizer: « Veja como minba inge· 

nuidade é interpretada a 'ponto da dizer·se que o meio quo 
indiquei é um veneno subtil. " 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTI"'1I0NUA :-Sim, porque não sou 
apposicionista. (Hilariclade.) 

O SR. D. M"NOEL: -Não conheço maior. 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNHOIlHA: - E' uma injustiça. 
O Sn. D. MANOEL: -lllas senhores, repito, desde '1ue o 

nobl'e senador chamou ao gabinete ministerio de tl'ansição, a 
co~sequen9ia é esta: sois de pouca duraçfio, e po!tanto entre
gai desde Já as pastas aos cheCes, aos donos da situação. 

Agora verá o senado a tactica habil com que o nobro sena-

O SR. VISCO;-;DE DE Jl!:QUlTllHIONH.I.: - Esta? 
O SR. D. MANOEL: Claramente definida, mas ahi vai o 

veneno da palavra 1lIOxilli{~f1a. A situaçiio actual pertence a 
dous.partldos que se colltgarão para forma-la, Houve uma 
liga, é verdade; feita com quem? Entre os liberaes e os con
servadores dissidentes 011 moderados. Senhores, eu sinto que 
o nobre senador lIilo estivesse presente ás nossas reuniões, 
em que essa liga Coi fundada, para ouvir os discursos que 
ont11o se proferirão, a lealdade e boa [é com que nos abraçá
mo~; e note o n~hl'~ senador que tudo isto se fez debaixo da 
ma 101' regra: Prrmelro, com os Ilberaes, os quaes declarárão 
que estavllO promptos a unir-se com aque!les que lhes pres
tarao o seu apoio e os querião abracar; depois, i550 se com
municou aos conservutlol'cs moderarJos, e em uma noite reli
nir<10-5e ambos os lauos, abrar.úmo"llos e tratámos logo de 
firmar nosso futuro partido sohl'c bases as mais solidas. Até 
cnLão, scnhores, era uma liga pm'i\ um fim, o qual preen
chido, a liga deixou de existir; lllas unimo-lIos, fonnámos 
um só partido, e 11 esse partido demos o nome de J]rogressista. 

Mou:illi{ada! lIlas é preciso ridiculari.ar os dous lados ...• 
Não digo bem, os dou. Inflos, é um só; a guerra é aos mode
rados, que os senhores chamfio deserLores. 

O SR. I1SCO~DE DE JEQCITI"'HONU! :- Eu? 
() Sn. D. MANOEL :-0. senhol'cs conservadorcs. 
O Sn. VISCONDE DE JJlQlilTINllONUl :-Então para que mo 

metle no numero. 
O SII. D. ~fA.NOEL :-Querem ver se é possivel separa-los ... 

Senhores, não se póde negar a união dos conservadores 
dissidentes comnosco; o primeiro resultado dessa unÍ110 foi a 
quérla do gabinete de 2 de março e a ascenção do gabincte 
de 2i de mato, que dUI'ou pouco tempo, ti verdade; mas o 
gabinete seguinte era certamente mais nosso do que vosso. 

O Sn. VISCONDE Dl!: JEQl:ITINUONltl o-V. Ex. falia com
mi!;o? 

O Sn. D. MANOEL:-Fallo enl geral. 
Portanto o resenlimento em contra. os antigos alliados, 

(lorque na verdade contribuirãO muito para a ordem de cousas 
actual; agora, porta~lo, os esforços cOllvergem par~ ?csmo
l'altsar o partHlo, mormente 11 fracção cbamada diSSIdente, 
para ver se ainda seus mcmbros voltão ao gremio consOl'vador, 
di/fiei/em rem poslttlastis. Eis 11 razão do convitc que em 
tom emphatico fazia honlem o nobre senador ao Sr. presi
dente do cOllselho. " Des['rendei-vo., apl'esentai propostas, 
não vos impol teis se ellas agradão ou nüo aos libel·aes. " 
E esta 1 Que conselho! (Hifarirlade). De maneira que o 
nobre senador,quQ acabava de affil'mm' que a grande maioria 
da camara dos deputados pertencia ao lado liberal, dava ao 
nobf'e ministl'o esse conselho, dizendo certamente comsigo: 
" Abandonado por elles, vossê está em terra, e é o que eu 
quero. J) (Hilaridade). 

O SR. ~ISCONDE DIil JEQUITlNlIOl!HA: - Nem eu disse tal 
cousa. 

O SR, D, l}!ANOEL: - Parece que o Sr tuchygrapho do 
DiariQ estava hontem em seus miÍos dias ... 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNHONUA :-Eu atenho-me melhor 
ao do Jornal do COiJIiJIercio, lem melhor posicão, está mais 
bom collocado. • " 

O Sn. D. ~!ANOEL :-Aqui está, senhores. estou aCl'cditando 
11o"l1.co no tal SI', tachygrapho, que aliás é muito habil. 
(Lendo), « Apresente suas propostas, agradem ellas ou não 

o partido libera!..." 
I) SR. VISCONDE DE JEQffiTINUONH,' :-Eu disse aos partidos, 

nJ: J disse ao partido liberal. 
O SR. D. I1lANOEL:-<C ... sejão eUas discutidas, e a con

s0iencía publica tome conta dellas.I> 
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O SR. VISCONDE DE JgQUlTIlIIl01UlA.: - 05 homens êe bem, 
os homens capazes. 

O SR. D. MANOEL: - P~rdão, eu aceito a modificaç<1o do 
nobre senador, que me serve. 

da Franca. Eu, Sr. presidente, não tinha presente, quando 
dei aquelle aparte, a passagem que vou ler; mas indo 
para cnsa e principiando a pensar na resposta que devia 
dar ao nsbre senador. occorreu-me que alguma cousa havia 

, ~ escripto a este respeito, alguma passagem bavia muito fri-
.0 S~. ,vISCONDE DE JEQUlTINHO!HIA -Não faço modlDcaçao; sanle, e é a ~eguinte. Peço aos nobres senadores que alten-

prInCipIeI pOl' declarar que não estava pelo extl'acto. ditO, porque e a melhor resposta ao trecho que acanel de ler. 
O SR. D. MANOEL :-Jlem; aceito a explicacão que V. Ex. (Lendo,) .. 

dá: ({ apresente suas propostas, agradem ellas ou não aos ({ Ha sempre n0. mundo duas poilllcas em presen«1l ~ma 
partidos. » E' outro conselbo, senhores j de certo o Sr. pl'e- J da outra. A poht~ca liberal e. magn~mmal que lazla ~Izer 
sidente do conselho não aceilará. a Cesar: Quem nao é contra mim esta comIgo; e a pohtlca 

, . J estreita de Pompeu, este con$er"vad<Jr exagerado, que acabou 
.0 S.a. VI,CONDE ~E. l~QUITlNHONBL- Appel o para a coo- por perder tudo, dizendo: Quem não está comigo é contra 

SClenCla d15 Srs. mmlsl!os. mim. Nós nãO somos contra Dinguem; nós estamos com 
O Sa. D. llIANoEL: - Pois, senhores, um minislerio que todos aquelles que, voltando as costas ao passado, e não 

está ligado a um grande partido vai apresentar nas camaras olhando senào ~ara O fUlm'o, querem ajudar-nos a srrvir em 
propostas que nito têm o assentimento delle? Vai apresentar commllm ao reI e á patria. " 
propostas sem ouvir previamente seus amigos, sem lor com O 
elles conferencia? Em que parle do mundo se viu iss~ ? Pois SR. VISr.ONDE DE JEQUlTINIlOIlIlA:-Eu sou obrigado a 
um minislcrio prudente, circumspecto, que quer conlllluar a subscrever todas as proposições de todos os escl'iplOres ? 
ter (> apoio tie seus amigos, não conferencia com elies, não O SR. D. &IA.NOEL:- Perdôe-me ; o noore senador não me 
lhe diz em particular: « Examinai esles projeclos; dai·me ouviu; eu não disse que o nobre .enador era obrigado 11 
vossos conselhos, ilIuslrai-me com vossas luzes e depois de subscrever isso j o que eu disse foi que eu não linba bastan
uma discussão cheguemos a um accordo »? &las o que o te autoridade para dar uma resposta ao nobre senador a esse 
nobre senador quer é que o ministerio, sem prévio accordo respeilo. mas que havia de faze-lo, lendo as palavras de um 
de seus amigos, vá á camara, apresente uma proposla, a pro- dos homens mais profundos da França. 
posla caiu e o ministerio retire-se I E' uma tactica sublime O Sn. Vlscor;DE DE JEQUITINHONlI.!.:-De Guizot em um 
do nobre senador para derrubar o minislel'io antes quo se pamphleto. 
acabe a sessão, afim de vir outro que o nobre senador lra-
tará., sem duvida alguma, de estragar, comu está fazendo ao O SR. D. &blloEL:-De Guizot, que é conservador. 
actuaL O SR. VI5CO:'lD& DE JEQUlTII'lHONHA:-Elle não tomou em 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINIlONIlA.:- Para que? consideração o estado em que se a"ha o Brasil actualmente. 
O Sa. D. MANOEL :-Para proTar ao paiz que linha todo o OS. D. MANOEL:-Pois bem, tomo eu. 

fundamento a sua assel'ção de que eita situacão não pas- O SR. "VISCONDE DE JEQUlTIl'iHOIlHA:-Ah I Isso sim. 
sava de uma moxinifada, • O SR. D. MANoEL:-Sr. presidente, nunca vi circumstancias 

O SR. VISCONDE DD JEQUlTINIIONHA. :--- E fazer mal ao mais azadas para esta pohlica do que as actuaes do Jlrasil. 
paiz... O SII. VISGONDE DE JEQUITINHONlu:-Divirjo de V. Ex. 

O SR. D. MANoEL:- Com isto V. Ex, não se importa. O SR, D. !rI!NoEL:-Senhores, é islo tanto verdade, que 
O SR. VISCONDE DE JEQUlTI:lIlONIlA :- Oh I o partido progressista faz desta política uma das bases do 
O SR. Pl\ESIDENTE:- Eu peco ao nobro senador que se sou programma: no primeiro artigo pede o esquecimento do 

dirija á mesa.' passado e aceita todos os que quizerem vir ajudar-nos a 
salvar o paiz da situacão dillicil em que se acha. Alto e bom 

O Sr. D. lIbNOEL:- O nobre senador di~ comsigo: som, Sr. presidente, -peço a todos os nobres senadores que 
« Estes nos fazem mal; pois caião, porque virM outros que têm sido meus adversarios que venhão ajudar-nos, visto que 
farão bem. II Se esta situacão é esteril, então lazem muito hoje estamos no poder; vamos servir em commum ao impe-
bem em assestar sua artilhâria contra o ministcrio, até Ca- d . 

1 . . d d' . é . d ra OI' e à patna .... ze- o Cair; mas o que o ver a e e que ISSO tacllca e 
todas as opposicões; nu.o ha novidade no recurso empre- O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIIONIIA: -Talvez como ver da-
gado pelo nohre sênador pela Bahia. deiros ilotas. 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHOl'iIlA:- V. Ex. fazia assim, O SR. D. !rUNoEL:-Venhilo ajudar-nos a fazersahir, senão 
quando era da opposição? de repente! ao menos lentamente o paiz desse estado que a 

O SR. D. lllAl\OlIL :- Ol"a, já nem me lembro do que fazia todo! contnsta, porque todos somos bmsileiros. 
quando estava na oPposillão .. Nesta parte tambem discordo da opiniiW de outro nobre 

S 
senador pela Bahia quando disse que está passada a época 

&Ias, r. presidente, o que vai sorprender a V. Ex. da concilia cão e quo esta não volta. E' uma proposicão que 
(e isto não só está no Diario, como eu ouvi, e alé dei um peço licença para contest.u. Primei~a,ment6 não creio que 
aparte), o que vai sorprender a V. Ex. é o trecho se- esteja nunca passada a época da conclltaciIoj e em segundo 
guinte. Isto eu não esperava OUVil' do nobre senador; entre- logar entendo, como di.se, que, se ha épóca que exija o es
tanto ouvi. e.a~ê dei um aparte, (Lendo.) «A~mira, porém/.que forco de todos os brasileitos para o b~m commum delles, é 
os nobres ministros nito se mostrem coraJosos, e não OIgão a a'ctua!, porque todos os brasileiros entendem que a situa-
como Pompeu: "Quem nãO Cor por nós é contra nós. " cã.o li das mais affiictivas. 

O SR. VISCONDE DR JEQUlTINHOSHA :- Isto é exacto. • Mas acaba de dizer o nobre strnador pela Bahia: « Para 
O SR. D. l\IANOEL:- Eu ouvi isto, e dei o seguinte serem verdadeiros IIotas." Ilotas 1 Haverá algum ministerio 

aparte... 1110 pOl:lCO conhecedor dos seus deveres e até de seus inte-
resses que rejeite a coadjuvacão do nobre senadór o de todos 

O SR. PRESIDENTE :- Acho que li melhor que o nobre se- os illustI'es membros que a-e assentilo naquelles bancos? 
nador se dirija á. mesa. (Apontando para os banco. da opposlçào.) Digo mais, que 

O SR. D. DIANOEL:- V. Ex. tem razão; é quo inensivel- rejeite a cooperacão de todos os nobres senadol·es. Senhores, 
mente me distraio. sigão os nobres sénadores o exemplo do Sr barão de S. Lou-

Mas eu disse daquelle lagar: "Detesto tal polilica; a rc~ço: peção dia, hora e logar para se alistal'em nas ban
minha será sempI'e a de Cesar " :l:Ias eu não quero reôponder detras progressistas. 
ao nobre senador com as minhas palavras; não me julgo 
com autoridade sulliciente para dar a S. Ex. uma resposta O SR. BARIo DE S. LOURENÇO :-Apoiado. 
"categorica, senão repetindo as palavras de uma das glorias O SII. D. IIfAI'IOEL:-O nobre senador já pediu dia, hora e 
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logar, e se lhe ha de marcar; temos um ilIustre compn-I outro modo. E o partido conservador não ofl'erece ° mesm 
nbeiroj porque? Porque o nobre senador está disposto.... exemplo '/ O no~re senador ha de recordar-se que essa di-

O S8. BAnÃo DE S. LounENr.o -Na boa Cé. vergencla appal eceu na cam~ra dos Sr~. deputad.os entre .os 
. ' .. . conservad~l·es. Eu tenho !eh~mente mlnba opilllão consIg-

O SR. D. ~I.ANOEL .-" .. a prestar ? seu va!loso auXIlio a nada em discursos que estao Impressos; depois desse tempo 
qualquer partHlo que tenha por fim tirar o palz dos embara- que já vai longe, não mudei de opinião; pelo contrario quan~ 
205 com que luta .. " to mais medito na disposi2iIo do art. 61, tanto mais Irie can-

O SR. DARÃO DE S. LOURENGO :-Apoiado. venço de que sem grave perii)o essa disposição não pôde 
• . deixar de ser facultativa. (ApOIados.) E depois, senbores, IÍ q Sft. D. lh.l!OEL :-.... e salvar nossa patna commum dos um direito reciproco de ambas as eamaras. Nem me fallem 

perigos que a podem ameaçar. em dissoluCão; pois não vem outra eamara com o mesmo di-
O Sr. DANTAS :-Deus o ouca. rei to ? O direito não é só da enmara que existe, é de todas. 
O SR. D. MANOEL :-Não b~ motivo de desesperar, Sr. pre- ~Ias (lofleria baver perigo se o senado (osse em todo o caso 

sidente, quando ba tino, juizo, c sohretudo Iluando ha von- obrigado a annuir ao requerimento da camara dos Srs. de
tade forte, energica e decidida. putados, pedindo uma fusão. Nilo me demoro s0bre este 

ponto, porque a oceasiào não é opportuna. He se der oppor-
O SR. DANTAS: --- NãO venhão os tributos. tunidade, hei de ainda exprimir minha opinião Cundameu· 
O SR. D. M.\.NOEL :-- Vcnbão os tributos se são necessa· tada a este respeito. 

rios para sabirmos deste terrível estado, demos mais uma O SR. VISCONDE DE JEQUlT!NllONIlA: - Sobre o accordo dos 
parte dos nossos teres, se este expediente vai contribuir liberaes? 
para um fim tão nobre e tiio elevado. E qual é o brasileiro, 
senbores, que se negará a fazer mais este sacrificio, uma 
vez que seja indispcnsavel para felicidade da m:ii commum, 
da nossa cara patrla ? 

O SR. DANTAS :--- E contÍllUe-se a gastar, a desperdicar, 
e depois venba dinheiro para salvar o paiz. Isto veni de 
trás. 

O SR. D. MANOEL :--. Senbores, é tanto mais faei! a con
ciliaçãO, quanto é certo que o ministeriQ aetual berdou tris
tes legados; mas elle em nada tem contribuido para empeio
rar a situa cão . Negar que O ministerio actual esteja possui
do do vivo' desejo de economizar os dinbeiros publicos ti 
negar os factos patentes. Na camara dos deputados muitas 
economias se têm feito no orçamento, outras se bão de (azer 
mas o governo nilo Ilóde fazer tudo quanto deseja, porque as 
circumstancias nM o permittcm. 

O governo até tem mostrado grande moderacilo. Pois al
gumas demissões de presidentes, de empregados' de confianca 
é prova de reaccão! E' uma necessidade do governo. • 

O SR. D. DfA:SOEL: - Perdão; eu já disse 'lo nobre sena
dor que entre os liberaes ba divergencia a esse respeito: uns 
concordão com a minba opinião, outros nao concordão com 
eHa; aSiim como ba conservadores que concordão com a mi
nha opinião e ba outros que discorda0. 

O SII. VISCONDE DE JEQC!TlNllONll!: Eis ahi. .. 
O SR. D. M.UWEL: - Já se vê que nITo é uma questão de 

partido j é uma questão de mem. intelligencia da c?nstituiçãO. 
Eu confesso a verdade, não tenbo a menor dUVida a este 
respeito, não preci~o de interpret~ç~o; mas não se póde cha
mar descrenca á. dltrerenca de 0plOlões que appareceu desde 
a promulgação da constitúição, a respeito do artigo 61. 

Não é possivel que ISSO possa concorrer para a descrenca. 
Pois os homens podem pensar da mesma maneira em ponios 
tão importantes? Nilo é esta diversidade de opini6es que 
produz a descrença; a. descrença vem de outras causas que 
agora é superíluo repelir. 

O SR. VISCOI\D!!! DE JEQUlTlNHONlJ.I. : - Ah! então concorda 
comigo em que ha descrença .. ,. Pois alguem ãcredita que o nobre ministro da fazenda seja 

reactor ? Que seus coHegas sigilo este caminho, sempl'e cer-
cado de graves perigos? Ninguem, senhores, pode alllrmar O SR. D. MANOEL - Não ha nesse ponto a que o nobre 
isso com fundamento. Portanto, se ti facto averiguado que o senador se reCeriu. 
paiz acba-se nestas circumstancias, não vejo nada mais [aci! O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHONlJA: - Mas ha descrença ... 
do que operar-se a conciJiacilo, que eu tantas vezas advoguei 
nesta cusa. E note V. E'.L que pnlilo eu me achava em O Sn. D. nh/tOEL: - Sabe V. Ex., Sr. presidente, onde ba 
0Pllosição; hoje nilo estou em opposição; pelo contrario, sus- Elescrença? Não é nos principios, uão é na boadade das in
tento o ministerio; e entretanto advogo ainda os mesmos slituícões, é do uns homens para com outros; esta é que ê 
principias, advogo a mesma cau~a justa e santa da conci. in[eliilllente a descrença que se pôde notar com razão. 
Iiacão_ Quando o nobre senador, que nesta casa foi a primeira voz 

() nobre senador pela provincia da Babia ainda commetteu que CalIou na liga, a elevou ás maiores alturas, dizendo estas 
um erro de apreciação; quando disse que entre os membros do palavras:« O Cuturo pertence á liga ", eu nllo pude deil:ar 
ministerio havia grande dlvergencia. ~las o nobre senador de encber-me de satisfação ... 
nilo teve a bondade de apontar quaes são os pontos de diver- O SR. VISCONOE DE JEQUITINIlONHA ; - A liga não estava 
gencia que existem entre os nobres ministros. formada entiio. 

O SR. VISCONDE DE JEQl:lTINlJONllA : - Eu não disse isso. O SR. D . ./tIA NOEL : - Estava. 
O SR. D. MA)(OEL : - Quero mostrar ao nobre senador 

que não invento. (Depois de lílr.) Com etreito, o nobre senador 
tem razão nesta parte ; a divergencia li entre os liheraes, 
não está no transumpto aquella pl·oposi~ão. Vou tomar em 
consideração este to piCO do discurso de S. Ex. 

Disse o nobre senador que suppõe baver divergencia entre 
os proprios liberaes. Eu não me admiraria disto, Sr. presi
dente, porque as ha entre os proprios conservadores. Pois, 
Sr. presidente, !lU não disse ba pouco, que não é possivel 
que um partido inteiro esteja de accordo sobre todos os pontos 
de pol itica e de administração? Qual é o paiz que orrerece 
essa uniCormidade? Mas porventura essa divergencia im
porta nada para o bom andamento do partido, para sua 
marcba prudente e regular 'I 

Apontarei um exemplo. No partido liberal ha membros que 
ent~ndem que a di~posição do art. 61 da constituição é 
obrlgatorin; que uma camara não póde recusar a Cusão, uma 
vez requerida pela. outra; ba, porem, liberaes que pensão de 

O SR. T. OTTO~I: - Liberaes acautellados e conservado
res com critario ... 

O SR. 11~CONDE DE JEQUlTINIlO/iBA : - Exactamente ... 
O SR. D. MANOEL: -Mas, despois que vi o nobre senador 

com o seu conbecido picante sarcasmo atacar essa liga, como 
a atacou hontem, chamando-a, ou ao partido em que ella se 
fundiu ., 

O SR. VISCONDE DE JEQ~1TINHONHA: - A' situação. 
O SR. D.l\UNOEL: - ... Illoxinifada política .•. 
O SR. VlSCONOIl DE JEQUITINIlONHA: - A' situação. 
O SR. D. DfANOEL: - ... eu, Sr. presidente não pude dei

xar de maravilhar-me. Então disse comigo: "Pois a liga 
vos merecia tal conceito que até a elevastes á. maior altura. 
alfirmando que o futuro era della, e boje sem motivo algum 
vindes redicularisar essa liga que está. fundida em um ~rande 
paI1ido, que chama a todos que querem servir ao palz, que 
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esquece o passado, qno p'õe de p~l'te o. :e.se~timentos, que 
sacrifica no altar da patna os odlos, as IOlmlzades do pas
sado? 

O SR. VISCONDE 1lI! JIlQUITINHONIH: - Não desacreditei o 
partido, fallei du situacão. 

O SR. D. llh:;OEL :~ Eis o que me faz descrer nas pessoas, 
e princillillmente nas pessoas que se aebão .al~amenlo ~ollo
cadns como está o nobre senador pelu provlIlcta da Bahia. 

Sr. presidente, ilCCusou-se o ministerio de estar m~nielado, 
rle não obrar comliberdaüe, e V. Ex., rom a persplcaclu de 
'lu e é dotado, reconbtcçu logo o qUe isto queri~ dize~: O 
mioistoI"io não governa, governilo os chefes, os dlrectonos, 
os donos da situacão. Senhores, o nobre senador prova com 
tudo isto que esteve ausente e que as informações que lhe 
der[o são incxactas. 

Eu digo publicamente o que tenho dít~ em particular: 
nunca vi ministcrio mais livre, menos mametado í nunca VI 
ministel'io que tivesse mais vontade. Se pudesse baver cen
sura, era pelo motivo opposto ao que allell'?u o nobl:e .SCIlIl
dor pela província da BlIhia. Os mesmos amigos do llllillsteno 
não entendem Sr. presidente, que seja de sua dignidade 
impôr aos ill~stre5 cidad,Jos que [ormilo a aóministração. 
Poderão pedir-Ille al!l'~mil cousa, como. aconteceu s~mrre í 
poderãO occupar os mllllstros com ncgoclOs das proVlI1ClaS; 
1Il.IS impõe ao minislerio uem um s6 de nossos amigos o faz 
c entende que o deve fazer. 

O SIl. VISCO~OS OE JEQUlTIl!UONIU :-Nilo pel·cebo ... 
O Sn. D. llJ.H<OEL :-Disse o Mbre senador ([ue os minis

tros não estão livres, estão peados ; re.pondendo a i&to, eu 
observei que o nobre presidente do senado, com sua Ilerspi
cacía rcconhecida, percebeu logo o que essas palavras que
rião .dizer; e accrcscentei : nunca vi ministerio mais livre, 
nunca vi ministros que menos Ee deixem pear: levão li tal 
ponto a sua illdependencia, que talrez pude>lIsm ser censu
rados (leio motivo opposto liquclle pelo qual o nobre senado\' 
os censurou. 

Sim, nós os amigos do govel'llo somos os p:Í1neiros que 
entendemos que mio develllOs lmpõl' ao IlI100stCrIO: podemo. 
pedir-lhe favores, podemos faHar com elle sobre nossas pro
vincias ; mas imjJôr-IlJe nossa vontade, ameaça-lo de passar 
para a opposicão, nao, isto não íi proprio dos liberaes que 
compoem o pál'tido progressista. 

Queremos que o govenlo proceda com toua a liberdade; 
tendo confiança neHe, esperamos que altenda ás necssiclades 
das nossas províncias e faca quanto puder para satisfazer aos 
1I05S0S justos pedidos. Não ha govcrno de call1a<:ilha, Sr. pre
sidente, nem mesmo esse dil'cctorio de que se fallou nesta 
casa em uma das sessões passadas: este hoje di::;solveu-se, 
llonlue est.to terminanas as eleições. 

E a este proposito pedirei licença ao nobre senadol' pela 
província da Düllia pam n,10 concol'ctar com a sua opinião a 
respeito do juizo flue fórma destascommissões ou dil'ectol'Íos, 
como S. Ex. quizer chamar. 

Senhores, qual é o pair. constiluciona. onde os partido 
não nOll1o,;o commissócs para tratar de nego cios cleitoraes t 
Se leio os jOl'llaes do anno passado, vejo as eommissões elei
toraes ({ue se nomeárão na Hespanlla, em Portllgal, etc. Pois 
como li que Ulll partido hu de marchar sem direcçl1o? Como 
é que um partido vil'e sem certos homens com quem elles 
se cntenn,lo, de quem possão receher conselhos, e cujas lu
le~ lhes sirvão para os guiar na dirccçl10 dos negocios pu
blIcos? 

Mas se disse: '( Estes direetnrios s,io perigosos, querem 
{.:ovel'llar o g-OVC1'I10, \]l\erel11 SCI' supel"Íores ao governo; po
.Iem contribuir para a quéda do governo." Senhores, eu 
servi em uma commi"são centl'al que tl'atou das eleições da 
côrte e da província do Rio de Janeiro; o governo não nos 
fez uma exigencia, nós não nos enteadêmos com o governo; 
os nossos amigos cntmlderilo-se para que se aconselhasse 
aos nossos aUlÍgos da cOrte e provincia (note-se) que esco
lhessem-se para dejlutados taes e taos individuas, que conver
gissem seus V ltOS sobre os nomes que indieassomos, para 
que lido apparecessem divergencias sempl's falaes aos parti-

dos, e sobretudo para que não pudesse haver triumllho da 
parte de nossos adversanos á custa de nossas dissençoe~ .. ~ras 
eu declaro que uma só vez não puz pé em casa de mInistro 
nenhum para perguntar qual era o candidato que queria para 
este ou aquelle logar. Nós nos limitámos li córte e provincia 
do Rio de Janeiro; não nos importámos com as outras r.ro
vincias ; é ,'el'dado que escrevêmos algumas cartas, mas Isto 
ó nosso direito; escrcvémos algumas cartas aos amigos das 
provincias sobl'eas eleicoes; mas a commissão central da. c~l'te 
limitou-se ás eleições da c~rte e d.a pr,ovincia do Rio de Ja
neiro. ~Imas, Pernambuco, BahIa, S. Paulo, etc. tlverão 
seus directorios. Nós nada tivemos com estas provincias , 
nem mesmo, senhores, com a eleicão de ~Iinas, que tinha um 
membro que era tambem da comnii.são central, e que teve a 
bor,dade de nos communicar ([uaes enio os candidatos; mas 
i;to fqi deliberado en lI'e os iIlustres deputados e senadores, () 
alguns homens importantes da provincla de Minas. 

O Sn. YISCONOE OE JEQUITINHONIT! :- Foi então especial 
o dil'ectorio de Minas? 

O SR. D. IIh/iOEL:- Occupou-s~ de cleições daquella 
provincia. 

O SR. VISCOIiDE DE JEQUlTINnONlI! :- nras eu linha ouvido 
dizer que o directorio de Minas foi especial, que não esteve 
sujeito. 

O Sn. D. nhNOEL Nenllum directorio esteve iujeito ao 
dircctorio centl'al. é um engano. Bem se vê que o nobre 
senador esteve ausente e que bebeu informações em fontes 
impuras. Não tinhamos nada com os directorios das pro
víncias. 

O SR. ViSCONDE DE JEQUlTI!'U!O:lIH :- Eu soube que no 
Marallllão n,10 quizel'ão .. 

O SIl. D. M!/iOEL:- Não ha tal. 
O SIl. VISCOME DE JEQUITINIIOiXHA :- •.. me disse um de 

seus chefes. 
O SR. D. MANOEL :- Oh senhores I aqui está presente 

um nobre senador ([ue esteve na reunião. Eu FOU franco, 
senhores, gosto de contar o que se passou. Dissolvida a ca
mara dos deputados, o SI'. presidente do conselbo coa 
"idou 05 seus allligos para uma reuni,lo em sua casa. Ahi, 
depois de se discutir, como se costuma disc utir entre homens 
tão esclarecidos como os que lá se achavlio, assentou-Stl em 
que a cÓrte se lUl0 envolvesse nas cleigõe~ das provincias e 
nomeou-se uma C01l1mlssão centrar. Eu live a honra de ser 
membro dalla. E' a oligarchin que ha em todos os paizes 
(apoiai/Qs); commisstlcs eleitoracs ha em toda a p~rte do 
mundo em que ha elclçiíes; e quem não entende Isto não 
sabe ent,10 o que li governo representativo. (Apoiarlos). Ahi 
Lssel!to~-sc que nós não tivessemos parte nas elci~ões das 
provlllcIas .... 

O Sn. Vl8CO~DE DE .JEQUlTIl'illOIlH.I.: - E independentes ... ; 
O SR. D. III.l.NOEL : - .... E independentes, diz bem. Eu 

disse mesmo i{Ue não me envolveria eleições de provincia 
nenhuma, com excepção de tres. 

O SR. "ISCONDE DE JEQUITINHONHA: - Ah J com excepÇiio 
de tres ... 

O SR. D. MUiOEL: -Perdão, uma em que nasci, outra de 
flue sou representante, e o Itio de Janeiro. 

O Sn. JODI!.! - E sobre o Espirito-Santo? 
O Sn. D. 1IIANOEl.: - Nenhuma infiueneia houve. 
O Sn. JOBm: - Nilo diz isso o SI'. José ~rárccllino. 
O Sn. D. MANOEl.: -Ora, meus senhores. ni!o quero entmf 

na indagaç110 deste facto tão particular do Espirito-Santo. 
O Sft. VISCONDE OE JEQUlTINHONlIA: E' que V. Ex. não 

está bem informado dos factos ... 
O SR. D. MAMEL: - Eu .,[0 tive a menor parte em nada 

relativo à prol'incia do Espirito-Santo; esta. eleicão todos 
sabem que foi dirigida pelo lUeu fallecido amigo e collega o 
Sr. desembargador Souto. 
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E' o ({UO faltava que eu r.ão me occupasse com a provin
cia do Rio-Grande do Norte e com a de Goyaz. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Ah I li que eu não 
quero dizer uma certa cousa que sei. 

O Sn. D. nlANoEL :-Era bom que revelasse já. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITlNIlOIiOA :-Peco licencaa V. Ex 
para deixar isso para outra occasiffo. • • . 

O Sn. D. DUNOEL o-V. Ex., que me tem obrigado a pro
l~ngar o meu discur,o para lho dar explicações, não quer 
dlz~r ago:-a e~sa cous!l quo todos ~clll'ã~ dizendo :-0 que 
sera ?-NiiO e nada. e exageracilo, e o discurso de hontem . 
e agora digo cu: está com medo ile dizer,porquc estou promptó 
para ~espo.nder-lbc: 11 exagera~iIo, inexactidilo; por isso é 
{jue nao diZ. 

Entendêmo-nos com os nossos amigos e escrcvêmos cartas. 
O So. FEnREIRA. PENI!A :-E com os ministros tambem 1 

O SII. D. ~lANOEL :-Eu nunca. 
O SR. FERREIRA PE:lNA :-Não se entendêrão sobre nomea

ções e demissões ? 
O Sn. D. àhNOEL :-Eu não me entendi com o ministerio 

sobre nomeações c demissões; não posso dizer, senuores, o 
q~e particularmente alguns anligos meus fizerão, porque 
nao sei. 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNIlO:ilU :-Não e segredo. 
O S8. D. MANoEL:-Eu já aqui declarei uma vez, quando 

V. Ex. estava ausente, que desde que se fechál'ão as camaras 
não fui uma só vez á casa de ministro nenhum. 

O SR. VISCONDE DE JIlQUITINUO~B.\.: - Oh! 
O SR. D. ~hNOEL o-Oh J? tome nota: nem uma vez; não 

lhes pedi co usa nenhuma. Quando aqui censurei o. seus 
aetos, não havia para mim vinculo de gratidllo, porque nada 
devo ao ministerio de 30 de maio. 

Eu el'eio que, vinrlo o nobre senador tão tarde para a ca
roara, abusárão muito da sua boa fé c dessa proverbial in
genuidade que é o característico de V. Ex. 

O Sn. YISCO~DE DI! JEQUITINIIOIiDA:-De acreditar em tudo, 
não ó? 

o SR. D. IIlANOEL: - N<1O li, não; nos amigos. 
O SR. VISCONDE DE JJlQUlT1Nllo~nA:-Dar muito credito aos 

meus amigos? Isto é verdade. 
O SR. D. MAl'!oEL:-E' verdade; mas, se estas informaeões 

forão de nmígos, assevero a V. Ex. que silo íncxactus. • 
O SR. Vl5COME DE JEQUITmnOMIA: - Eu li nas gazelas. 
O SR. D. DIANOEL :.-Informações de g~7.etas I eu cuidei 

que era de seus amIgos; mas, como são de gazetas, não 
lhes dou importancía. 

O SR. 'VISCONDE DE JEQUITINnONnA. :-I\ecommendo a V. Ex. 
a leitura dos jornaes das províncias do norte. 

O SR. D. MANOEL: - Lá vou ás proyincias. Não tenho 
temllo, Sr. presidente, para ler todos os jornaes; V. Ex. 
sabe que um homem que está cansado, que tem occupacões 
diarias e familia, não tem tempo para ler tudo isso. • 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINUONB.l: - Atjui ua jornaes, 

O SR. YISCO:-lDE DE JEQUITINHONHA :-Para o oreamento. 
O SR. D. llil'lOEL :-Mas então porquo censur~u o nobre 

senador a outro n.o~re senador pela província da Bahia, por 
oc~upar·se de polJllca abstra~ta, e o convidou para tratar dos 
mclOs de fazer frente ao deficlt 7 

Quando eu esperava, portanto, que a víall'em feita com o 
fim do nobre senador restabelecer-se do Incommorlo que 
solTria fosse ainda 1Jor outro lado proficua, qUR S. Ex. nos 
momentos queseu~ incommorloslue permittissem se applieasse 
aos grandes negoclOs e estudasse ainda mais os meios de reme
diar os males do paiz, com eSllanto vi, senhores, uma grande 
es\erelidado no s~~ discurso I Ma. para. achar a'gum remedio. 
veJlIlOos; fl~al fOI !lHe? Fallou o nobre senador nas guerras 
das provlIlcIas umas com as outras. 

O nobre senador attríbuiu tudo ao pobre acto addiccional 
que foi interpretado em maio de 18iO, e nem isto admira, 
por'iue S. Ex. quando aqui propoz a llomeacão de uma com
missão para, de accordo com outra da camara dos deputados, 
tratar da genuína intcl'pretacão do aeto addícional, S, Ex. 
já então parece que entendia (iue este era o remedio energico. 
. O SR. FERREmA Pll~NA: - E' uma necessidade urgentis

Slma. 
O SR. D. 1IIANOEL : - Nilo o creio; e cntlio disse o nobre 

senador: «O que faz o mÍnistel'Ío? havendo duas commis
SOes nomeadas para esse trabalho, nada tem feito, nada tem 
podido fuxer .• 

Mas, Sr. presidente, V. Ex. lembra· se que a uniea cousa 
que nós sabemos dessas commissões foi que o nobre senador 
tinba sido nomeado presidcnte, porque S. Ex. teve a bondade 
de communicar isso ao senado. 

O So. VlSCONDIl DE JIlQUlTlNIlONOA: Distribuiu os traba-
luos, e estamos a espera delles. 

O Sn. D. n1AKOEI,: O que sei é que até agora ainda 
não appareceu cousa (Iue servisse para curar a tal enfermi
dade, {Iue só pôde ser curada com intcrprctacão do aeto ad
dicional. Om, Sr. presidente, pois deveras os males do paiz 
provêm da falta de intel'prctae,lo do aeto addicional? Pois 
essa interpretação não existe Jada na lei de maio do 1840 '/ 
Ora, meus senbores. cu creio que se está zombando do paíz, 
quando se aponta como panaçéa pum curai' todos os males 
que elle sente a inlel'prttaç110 genuina do aelo addicional, e 
note o senado que segundo me dizem, a lei de maio de 1840 
vai pelos ares, porque m10 Ó genuina interpretaçi!o. 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTI~HONH.\.: - V. Ex:. crê isso? 

O SR. D. ~IANOEL : - Estou dizendo que por abi corre. 
Sr. pre,idcllle, a tal interpretaç:lo pórle vir. as cousa. bão 

de ficar no mesmo estado, as provincias hii.o de continuilr 
como até agora, e digo mais, nem para mim é negocio ur· 
gente. 

O Su. FERREIRA PEN:lA : - Admiro. 
O SR. D. MANOEl. : - Pois adolire-sc, não ha necessidade 

urgente de tal interpretação. 
O Sn. FERREIRA l'E~;S.\: - O Sr. presideute do conselho 

acha muito oecessario. 
O SR. D. MANOEL' -Perdão, eu não subscrevo as ídéas 

de todos. 

o Espectador. por exemplo. O Sn. YI~CONDE DE JEQUITINno~H1: - Ah I E V. Ex. não 
O Sn. D. l\IAõOEL: - Ni'~o leio o Especlaclúr, não tenho me dá essa li berdade a mim? Pictoribtls a/que poelis .. .. 

tempo. 
Quando, Sr. presidente, ~u esperava que o nobre senador O SR. D. 1\1.<1'1081.: - Ha muitos outros rcmedios que. s50 

pela provincia da Bahia, deíJois de ter pintado a situac~o do de muita maior urgencia para curu os males que nos 
paiz com CÓres tào carregadas, tivesse a bondade de ô[ere- amigem. 
cer alguns remedios para curar esta enfermidade grave, que Sel\hores, não Im essa guerra nas províncias; o que ha é o 
o paiz está. 50[1'0I1do; quando eu ainda bsperava que S. Ex. desejo que ellas, pobres como são, têm de augmentar a sua. 
apontasse... renda. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: -Eu apontei o 1'0- O Sn. VISCO~DE Dl BÓA VISTA: - Apoiado. 
medio. O SR. D. MANOEL: - E então lá. estabelecem \Im ou outro 

O SR. D. ~bNOEL :-... alguns meios energieos de fazer impo~to, que na Yerd~de parece não estor de accordo com a 
ente ao defiei! que existe, para dehclla-Io... I leLra do aeto addicional. 
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O SR. VISCONDl! Dl! JEQUlTINIlONIlA: - (Ao Sr. visconde da 
Bóa Vis/a). Faz o favor de dar um apoiado agora lambem. 

O Sn. VISCONDE DA Bó .. VISTA: - Querem ter dinheiro. 
O SR. D. DIANOEL: - Querem ter dinheiro para satisfazer 

as suas mais urgentes necessidades; esta é a razão dessa in· 
vasão que algumas provincias faum, decretando leis que na 
verdade ella~ não estavão no direito de decretar á vista do 
acto addicional ; mas, Sr. presidente, porventura essas inter
pretacões acabánl0 com essas chamadas guerras a que se 
referiú o nobre senador? Senhores, eu vejo um remedio que, 
para mim, é muito mais ellicaz: é ser o governo das provin· 
_ias entregue a presidentes iIIustrados, e estes procurarem 
marchar úe aceordo com as assembléas provinciaes, cbamando 
os deputados e dizendo-lhes: « Vós apresentastes um projecto 
nesse sentido, mas vêde que I he nego a minha sa ncç1io; eu 
não posso sancciona-lo, porque é expressa a disposieão do 
acto addicional. " Senhores, tambem administrei províncias, 
e decl~ro que nunca passou uma lei sem que mous amigos da 
assembléa provincial me trouxessem os projectos para me 
ouvirem a respeito; e I{uando eu entendia que algum projecto 
não devia ser adoptado, déclarava francamente minba opinião. 
" Islo não póde ser sanccionado; vós sabeis que tenho res
ponsabilidade: portanto, peço que retirem essa idéu ou a 
8ubstituão por outra. n E' por isso ,{ue me declaro responsn
vel por todas as leis que passárão na assembléa provincial 
do Rio-Grande do Norte, no tempo em que ali tive a honra 
de occupar a presidencia. A verdadeira pa1lacéa é entregar 
as provlncias a administradores intelligentes, prudentes e 
zelosos .•.. 

O SII. B.lRÃO Dl! S. LOUI\ENÇO :- Apoiado. 
O Sn. D. MANOEL :-... que este;ão em bom accordo eom 

as maiorias das assembléas provinelaes, que as dirijão I/uan
do for possivel, e que Ibes mostrem os perigos da vio ação 
dali disposições do acto a!ldiccional 

O SR. FI>RnElnA PE~NA:- Nem sempre bastão os melho· 
res desejos dos presidentes para conseguir isso. 

O SR. D. lI1AMEL:- Se isto mio serve, fação quantas in
ter~relacões (Iuizerem, o statu quo ha de continuar; teremos 
mats uma lei para nossa colleccão com letra morta,como tem 
8ido a lei de Interpretações. -

O SR. VISGONDB DB JEQUITINHONHA :-_. A lei de interpreta
~oes tem sido inuti! ? 

allende a esse reclamo? E note, Sr. presidente, ti o reclamO 
de todos os partidos; o mesmo partido conservador já apre
sentou as suas reformas, e boje ellas me parecem tanto mais 
faceis, quanto creio que na sua generalidade têm o assenti· 
mento das difTerentes fl'accões politicas que devidem o paiz. 
Pois o nobre presidente do' conselbo não nos asseverou, o que 
8abiamos jà, que tinba conferenciado com a nobl'c commi88ão 
de justiça criminal na camara dos deputados,que apresentou 
algumas idêas em additamento á proposta do poder executivo 
oiTerecida pelo Sr. C. Sínimbú? O governo não se occupa se
riamente dessa lei que se considera hoje a mais necessaria? 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Mas esta reforma não 
se adopta ? 

O Sn. D. lIhNOEL :-Lá vou; não fica sem respost.1, 
O SR. VISCO~DE DE JEQUlTINHONHA:-V. Ex. não me leve a 

mal estas perguntas. 
O Sn. D. MANOEL :-Estimo e agradeco. 
Nos Jlrimeiros dias depois da sua -ascensão o ministerio 

não pe ia ao senado que tivesse a bondade de mandar a duas 
commisslles da casa tudo quanto havia a respeito da reforma 
hypothecaria, que é hoje uma das medidas mais reclamadas 
em todo o pôiz? NãO apresentárão essas illustres commisslles 
um trabalbo que lhes faz honra? Não póz o Sr. presidente 
do senado em discussão essa materia, e não foi ella adiada 
porque estava em diSCUSSão o voto de gracas? Talvez que 
segunda-feira, ou quando o Sr. presidente ileterminar, nós 
tenhamos de occupar·nos desta matoria importantissima. 
Deve o governo apresentar propostas ou projectos quando o 
tempo não ê sulficiente para as reformas judiciaria e hypo
thocaria? Como se aeeusa, portanto, o mini.terio de esten· 
lidade? Co mo se accusa de nada querer fazer em bem do 
paiz? 

O SR. VISCONDE DIl JEQUlTINHONIlA: - Isto não é comigo. 
O SII. D. lllANOEL: -listou fallando em geral. Como, por· 

tanto, accusar de esterilidade um ministerio que procura bem 
servir ao paiz? A um ministerio livre, independento, até por
que seus amigos não Ibe querem pór embaracos, querem ao 
cOutrario que elle marche desassombrado e que não se diga 
dclle o que se dizia de outros, que erão dirigidos por cama
rilbas? 

O SR. VISCOi'iDE DE JllQUITINHONHA: - Essas camarilhas 
erão uma invenção, creio eu. 

O SR. D.llIANOEL:- Inutil não. O SR. D. lUAI!OEL:-Eu quo estou no systema conciliador 
miO me quero lembrar dI) passado, fundado nas autoridades 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINUONHA :- Não interpretamos citadas. e que o nobre senador não quiz reconbecer como 
nesse ponto. mestres. 

O SR. D. DlA1iOEI, El1a é clara, e entretanto é muitas O SR. VISCONDE DE JEQUITlNllONRA: -Eu adopto tudo, ex-
vezes violada; todos os dias lemos nos'jornaes esssas leis que cepto aquilto que é contra as minhas convicções. 
o governo remette ao conselbo de estado para interpor seu 
parecer, e que depois são remettidas para as camaras. O SR. D. l\lANoEL: DisSQ o nobre senador que o partido 

liberal não está accorde a respeito da reforma judiciaria. 
O SR. VISCONllE DE JllQUITINRONTIA: - Não interpretamos o Senhores, não é possirel que um partido inteiro esteja de 

§ 5° do art. 10 do aeto addiccional ; interpretamos outros. accordo sobrc um projeeto de reforma que contém muitos 
O SR. D. MANOEL :-l\las, Sr. presidente, o acto addi- artigos, talvez sessenta. 

donal tem sido interpretado doutrillalmente pelo governo, O SR. VISCONDE DE JEQUlTllHIONllA :-Sessenta? 
ouvindo o conselho de estado, e tem sido interpretado tam-
b.em pelos p.roprios pr.csidentes de provincia. ~ioje, Sr. prc- O SR. D. DliNOEL :- Talvez me engane por causa dos pa
Sldente, vacllla·se na mterpretação desses artigos, porque so ragraphos; mas emfim contém grande numero de disposicões. 
quer vacillar, não é porquc já não haja uma .umeiente O que ti verdade, senhores, ti que essa reforma é o frudo do 
cópia de luzes e esclarecimentos... trabalbo de difIerentes lado~ políticos .... 

O SR. VISCONDE DE JEQU!TI~1l0NlIA :-]-1as nlio ba loi. O SR. VI5CONDE DE JEQUlTINIlONHA: -Ah ! 
O SR. D. MANOEL:-... dados pelo governo para servirem O SR. D. DIANOEL : Pôde deixar de listar em lembranoa 

de pparol, de norma ás assembl>las provinciaes no e3:ercicio g,ue já o Sr. Sayiio Lobato abundava em muitas dessas idéas? 
das Importantes funccoes que Ibes confere o aela arldicional. Essa reforma é, pois, lrueto dos trabalbos de ambos os lados 
Como, pois, se vem dizer que a medida mais necessaria para politieos, porqull sobre certos pontos os lados polilicos che
curar os males ~o paiz é a interpretação do aeto addicional? gitrãe a UIU accordo. 

Mas, Sr. presldente, o governo não se occupa seriamente E' verdade Ii ue ainda hoje muitos homens respeitaveis, 
de objectos de maior importancia? Senbores, o primeiro re- quer do lado progressista, quer d1 lado conservador, não 
damo do partido liberal é modificações, altera\lões na lei de adoptão algumas das ideas da reforma; mas esses ilIustres 
3 de dezembro de 18>11. representantes da IlaçãO, ouso affirmil;-Io, hão de esperar a 

O SR. T. OTToNI:-Apoiado. dls~USSã~, hlio d~ app~recer ~ella, e no~ veremos guem .tem 
razao. E uma dlscussao alheia a ne"oclOS de parlldo; 50 se 

O SR. D. lLuIOEL :-Porventura, senhore~, o governo Dãoha de attender nclla ao interesse publico e nada. mais. 
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o nobre senador hontem lsseverou e hoje repetiu em tom 
dogmalico ... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINOONUA : - Eu L. 
O Sn. D. llANflEL : - Ao menos em tom ca lhegorico que 

eu esta humilde individu1\lid<HJe, era conservadol', Já p1'o
du~i a este proposito as palavras de duas aUloridades_res~ei
taveis. Mas o nobre senador deu uma razilo que nao pode 
ficar sem resposta: 

« Ainda sangrão as Ceridas Ceitas pelos decretos de 30 de 
dezemllro. li E o nobre senador acompanhou estas palavras 
com aquelles modos de persuadir de que elle costuma usal' 
e a que ninguem póde dizer que nfi~ .. , Quando o nobre se
nador tOIlla a a t\itude que lhe é habitual. sobretu~o quando 
abotõa o casaco (não é capote), e com o se~ acclOnado ex
pressivo, Caz essas dec.larações, o se,,~do diZ naquelle mo
mento I « Não tem dUVIda»; mas depOIS, quando vem a re
llexão, se reconhece que h<lUve algum" exageração. . 

Senhores Cui bem explicito a respeito desse aeto do ml
nisterio pa~sado i não preciso, pOI'!anto, _ hoje dar arrhas, 
não preciso boje voltar a essa !hscussa,o, porque .cansa
ria o senado com a repetição do d~shnhavado dlscuI:so 
que proCeri nesta casa, quando se dlscutla essa matorla. 
~Ias assevero ao senado uma cousa: nesta parte tenho 
lal confianca no actual ministerio e, na materia sujeita, prin
eipalmente' no Sr. presidente do conselho, que affirmo que 
8. Ex. não é capaz de r~ferendar nenhu,m. decreto de aposen
hdoria Corcada; e por ISSO o nobre mllllStro. perguntava ao 
nobre senador pela provincia de GO}'i\Z : « FIZ alguma apo
sentadoria? » Oa muita differenca, sonhores, entre aposentar 
e cumprir decretos de aposentádoria, que Coi o que S. Ex. 
fez quan.do entro~ para o ministerio.. , 

Eu CUl tão explicito, quando fallel a esse respel!o, que o 
nobre senador sabe, ou· talvez nãu smba, por~ue nao estava 
presente; mas o senado sabe que eu. entJo dIsse que, com
quanto não tivesse tido nunca a vel~lda~e de asplr~r a u~ 
lo&ar nos conselhos da corôa, e esteja dIsposto a nao accl
ta~ uma pasta, ainda que seja chamudo, todaVia declarava, 
para discutir, quo, se pudesse haver um caso tal que me for
çasse a aceitar uma pasta ... 

O SR. VISCONDB DE JEQUITlNOONllA :- ~m politica ninguem 
póde dizer. «Desta agua não beberei, deste pão não co
merei. » 

o SR. D. I!ANOEL: -I\Iuitas vezes me disse isso V. Ex. 
em outro tempo. 

O SR. VI!CONDIl DE JEQUlTINlIONIlA:- Sempre fiz justiça aos 
talentos do nobre senador. 

O SR. D. IIIANOEL: - Obrigado. 
, Mas disse eu que, se depois dos de?r~tos de 30 de dezem· 
bro eu fosse chamado ao poder, deCididamente apresenta~a 
como condição essencial a l'evogaçãodesses decretos, e, sonao 
fosso admittida esta condi cão, eu não acoItaria a pasta. 
QUlndo algum amigo me viesse dizer: «Vossê é chamado 
para a pasta da jusllça " ou para qualquer outra,. eu ,respon
iJeria: «Não aceito. " lllas em um caso extraordmano (sup
ponho isto para discutir umcamente). eu responderia ao meu 
amigo que viesse fazer-me esse convIte: " Vossê_ ann~e ~ re
vogacão dos decretos de 30 de dezembro? - Nao sei amda. 
- l'ôis é condicão essencial.- Não anuuo.-Então não 
aceito a pasta. " -

O SR. SILVEIRA !lA I\IOTTA : - E' o que o Sr. presidente do 
conselho devia ter feito. 

O SR. D. MANOEL: - Não se segue. O que ~into ~ que ~s 
nobres senaâores, que tanto têm atacado, não so o mlOlster!O 
passado que praticou esse acto, senão tamhem o actual, nao 
se achassem na dolorosa posicão em que os actuaes senhores 
mini!tros se achárão quandO .recebêrão o poder. Elles n.1\o 
podião recusa· lo naquella occaslão, porque as .clr~umstanclas 
exigião imperiosamente a entrada delles, prinCipalmente a 
entrada do Sr. presidente do conselho .•.• 

O SR. VISCO~DE DE. JEQUITIIIlIONB! : - Eu não entendo o 
nobre senador ••.. 

O SR. D. IIANOEL:-.... pela coincidencia do ter sido o 
organisador do ministerio de 2i de maio. 

O Sn. T. OTTol'u:-Apoiado. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNHOl'HIA:-Não entendo isso. 
O Sn. D. nh",oIlL;-De mais, senhores, o nohre presidente 

do conselho já disse: - Eu nãll revoguei os decretos, porque 
estavão sujeitos ás camaras; não altero nada emquanto as 
camaras não proferirem seu juizo. Senhores, repito, se os 
nobres senadores estive(!sem na posiçiio em que se ar.b::va 
COIlOélldo o noure presidente do conselho, estou persuadlúo 
de que Carião o que elle Cez. 

E, Sr. presidente, pOIS é agora que os senhores achão 
occasi.l0 de tanto proUigarem esôes dec~etos? Porque? P.or
que COI'iIo referendados por um adversano? De certo que SIm, 
porque em outro tempo deixál'üo passar decretos semelhantes 
sem a menor reUexão, Então só se erguêrão nesta c'1.s.a duas 
vozes para prolligar ~aes actos, Coi a voz do, Sr. PI:nenta 
Bueno e il deste humilde orador; todos os mais calarao-se, 
porque o noure ministro que reCerendou esses decretos ,era 
membro do mínislerio presidid.o pelo Sr. marquez de C.a~las. 
Isso ó que não sei explicar; ISSO e que não se conCilIa de 
Córma alO'uma com o procedimento que agora os nobres se
nadores fôm contra um ministerio que nilo aposentou! que 
apenas executo'\ os decretos. O,; nobres senadores contmua
rilo a dar apoio Cranco ao ministerio do Sr. marquez de Ca
xias, não obstante ter o então ministro da justiça Ceito ap~
sentadorias Corcadas; fui eu quem se levantou com mms 
forca para censúrar esse minislerio, e não achei em meu au
xilío senão uma 'l"OZ unica, a do Sr. Pimenta Bueno. Os 
nobres senadores approvnriio, portanto, acto~ ~ão iIlegaes 
como esses praticados pelo Sr. Cansausilo de SlDlmbu. 

O Sn. VISCONDE DE lEQUlTU'UIOi'lHA : Quem praticou? 
O SR. D. ~IANOEL: - O Sr. Nabuco, no ministerio presi

úido pelo Sr, maquez de Caxias. 
O Su. T. OTTO:'i1 • - Privilegio de reCerenda .... 

O Sn. D. IIhNOEL: - Essa reflexão não póde esca par. 
quando se ouvem as censuras feitas ao Sr. presidente do 
conselho, que com razão perguntou: (t Já fiz alguma aposen
tadoria forcada para me accusardes? » 

Quando: Sr. presidente, se Callou no programma ~o par
tido progressista, a imprensa, o sobretudo um brastlen'o que 
escreveu um longo artigo no Jornal do Commercio, logo ~e
pois da di$soluÇão da eamam, patenteando ~ estado do p~IZ, 
dizia pouco mais ou menos; - que o partIdo progressista 
tiuha promettido um programma, e o não havia apl'esentado, 
ou porque não tinha principios,ou porque não havia accôrdo 
entre os seus membros, etc .... 

Eu conversava com meus amis-os, e dizia-lhes: « A res
posta áquillo era Cacilima, pubhcar o programma," Ou
tros dizião: (( Não convem por ora" ; e emfim, ~ progra~l
ma nãO foi publica~o. !lIas, foi mandado rar~ mUltas provm
cias, lirarão·se mUitas COpIaS e em gel'a fúl adoptado. 

O SR. SILVEm! DA !lloTTA dá um aparte. 
O SR. D. !l1A.NOEL:- Admiro este aparte, Sr. presidente, 

porque o nobre sellador quasi se extasiou ao ler 9 program
ma como no dia em que, batendo com a mão sobre uma. 
foi ba de papel rasgada, dizia: "Vejão este desacato!" 
Todo o mundo ficou olhando. (t O que e isso? Desacato a 
quem? » (Ao Sr. visconde de Jequitinhonha.) Se V. Ex. 
aqui estivesse esCregava as mãús, abotoava a sobrecasaca, 
e dava seus ah! do costume. (Hilaridade). . 

Na primeira reuniãO, em casa do nobre presidente d,o 
conselho, achou-se o Sr, Nabuco,llue Co.i até quem ~o.s presI
diu; na segunda, em minha casa, creio que presldl~ o Sr. 
Souza Franco, não me recordo, mas emfim approvamos o 
programma, E' verdade que algumas pessoas que. e~tavão 
presentes e algumas ,de fóra inp~gn,avão algumas Ideas do 
programma; mas umlllmmensa maioria o approvou. 

O SR. SILvEmA ll! MOTTA: - Sempre houve alguma oppo~ 
sicão. 

'0 Sn. D. }IAlIOEL :-Houve ate muita. discussão, e Dell~ 



1t2 SESSÃO Ell 10 DE JUNHO DE 186t, 

nos livre que um objectodaquella ordem nao tivesse dis
cussão; houve discussão bl'ilhunlissima I 

O SR, SILVElR .• DA MOTTA:-E porque não .cxecutioriio o 
progrumma? 

O SR. VISCONDE DE JEQUlTIl!BOl:lIlA:-Não foi executado, 
porque não loi sanccionado, .• 

O SR. D. J\bIiOEL: -E quem é que sancciona pro
grarumas? 

O SR. T. OTTONI :-Continua da mesma maneira ... 
O SR. D. MANOEL :-Está sempre no tom jocoso; mas olhe 

S. Ex. que, se no orçamento, indicando-nos o meiQ de de
bellar o deficit, vier com seus s~rcasmos, não acredita
remos nestes meios; veja lá ...• 

Mas, Sr. presidente, li muito intel'essante ver como pro
cedem estes senhores couservadol'e$; dizem eHes: "OU o 
programm:. contêm idéas subversivas que não podiãO ter pu
hlicidade, ou não achou apoio; era um partido nacional, em 
grande maioria, que nãO teve apoio para um programma. » 
Felizmente o programma veiu ao senado, e o nobre senador 
pela provincia de Goyaz, quando lia, estasiava-se, e dizia: 
« Isto é meu, isto é nosso; vossês lorão buscar tudo isso aos 
conservadores. " Mas, senhores, se lomos bu,cal' tudo isso 
aos conservadores, honra 11 nós e a vós, por querermos todos 
o bem do llaiz; e isso prova que em nosso partido todos 
podem ser admittidos sem quebra de sua dignidade. 

E' verdade que agora o Ill'ogramma já tem seus deleilosi
nhos, podia ser menos longo; mas, senhores, o que se da;eja 
saber e se ha nelle idéas que possão chamar-se ruins, se ha 
idéas que alf~stem de nós os homens que nós chamAmos para 
o nosso gremlO. 

O SR. VISCONDE DII JEQUITlNUO/lHA: - Mas por que não tem 
sido executado? 

O SR. D. Jl[ANOEL: - Eu digo que tem sido executado .... 
O SR. VISCONDB DS JEQUJTlNUONIIA : Ah I ... 
O SR. D. MANOEL: - .... não tem sido executado com 

aquella fidelidade com que devia ser .... 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHOl'lBA: -Isto é verdade. 
O SR. D. lIh.NOEL: .... pela mesma razão por que os 

preceitos do decalogo não são executados com fidelidade, o 
nem por isso deixão de ser santos. . 

O SR. VISCONDB DIl JEQUITINUOlSDA. (tomando flola): -
V. Ex. tem razão. 

O SR. D. )IANOEL: - Tenho; escreva. Não ha lei nenhuma 
que se observe fielmente. 

O SR. llARÃO DE S. LouREN!,lO: Isto é verdade. 
O SR. D. IIhNOEL :-Tomám eu que o nobre barão de S. 

Lourenço, antes que se arrelJendll, preste juramento, a.signe 
termo, tome ~os5e e enfileÍl'e-se comlloseo; tomára eu vê-lo 
~á mili!alldo \hilal'idade) ; é provavcl que para a semanaelle 
Ja estep. ~m eampo,e na orçameato é quem se ha de vár com 
seu patnclO. quando se traLar de debellar o deficit. Váde, 
senhores, amda hontem o Sr. barão resuscitou ... . 

O SR. BARÃO DE S. LouRENco :-De boa fé .. . 
O SR. D. MANOEL :-.... ~esuscitou de boa fé .... 
O SR. VISCONDE DB IEQUITIllBONUA :-lIae eu não sou re-

suscitado. 
O SR. D. )fANOEL:-Não, é restabelecido. 
O SR. VISCONDE DE JEQUlTrliHOl!llA :-E'. 
O SII. D. AIANOEL :-0 8r. bar.l0 de S. Lourenco é o unico 

resuscitado que ha no senado e ainda hontem' resuscitou 
dizia eu, e o partido Proscguis~'l já teve a habilidade de da~ 
com elle nas suas fileiras. 

O SR. B.\.RÀO DE S. LOUREN90 :-Por innocente ... 
. O SR. D. III~NOEL :-Hão de vir os outros, todos elles já 

dizem em partIcular qne hão de vir .... 
O SR. SILVEIRA DA 1l10TU :-Niio ba muitos ionocentes. 

o SR. D. MANOEL:-... Tal é a bondade do programma. Nem 
era possivel que um partido chamado lihel'ul progressista 
compl)sto rle tantas capacidade>, de homens tão serios, fizcs:le 
um progmmnlii que não agradasse á grande maioria do! 
habitantes do pai~, e atô mesmo aos seus advcrsarios. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Admira que o programma 
tenha estndo na gaveta até agora. 
. ,O SR. D. llhNO~L :-A~mira que adoplassemos algumas 
Ideas do outro partido? POIS, senhores, se as idéas são boas 
se queremos lazer proselytos, qual é o meio? O aproximar":' 
mO-nos de nossos adversal'ÍQs. 

O SR. ~!INISTnO DE ESTR.lNGEIROS :-·Escolhendo um terreno 
em que todos podem estar com dignidade. 

O Sn. D. MANOEL:-E' verdade, diz bem o nobre ministro, 
e~colilemos um terreno em que todos podem estar com dig
mdade. 

Disse-se que o programma não Coi approvado unanime
mente i mas, senhores, se no interior das Camilias, entre 
d?us um,los que se amão em extremo, app,lI'eccm divergen
cla~ profundas em ponto de doutrina; se um entende a lei 
assIm e o outro de modo diverso, como tem acontecido mais 
de uma vez, que mUlto é que em um llartido,que é composto 
ape.nas de irmãos politi~os, appareç,lo divel'gendas? que 
InU!to. é que clle, esteJão em desaccordo com a grande 
maIOria do partido? O (Iue se allirma é que a maioria do 
p~rtido 9~er aquclle programma, tem-o como regra na sua 
Vida poltttca. 

Atas, Sr. presidente, póde causar admiracão que aprescn
tassemos um Pl'ogramma que tem tido a • felicidade de ser 
aceito geralmente. 

O S8. SILVEIRA DA Jl[OTTA: - Ha excepções. 
O SR. D. MANOEL: - Quando digo geralmenk já se vê que 

ha excepções. 
O SR. SILVEIRA DA J)IOTTA: - Ha chefes que não aceitárfio. 
O SR. D. 1I1A!'IOEL: - A proposito, Sr. presidente, ia-me 

esquecendo a palavra chefe. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Donos. 
O SR. DARÃO DE S. LOURENgO: - Dono é mais que cllef~. 

O SR. D. MANOEL: Ora, Sr. presidente, quaes sllo os 
chefes, quaes são os donos desta situacão? Somos nós todos 
que adoptámos o programma, somos todos que concorremos 
para elle, somos todos que temos trabalhado na mel boI' Cé 
possivel, na mel boI' intclligencia, para que este partido vá 
produzindo os e[eitos que lemos em vista. 

O SR. T. OT10111. Apoiado. 
O D. )IANOEL: Deil:em-se destas intriguinbas, permitla-

se-me a elpreseão, deixem-se de metler a sizania entre os 
nossos mais devotados amigos, deixem-se disso .. , não lo 
grão o seu intento, porque estamos de sobre·aviso, conhece
mos com quem lidamos. 

O SR. T. OTToNI:--Apoiado. 
O SR. D. MANOEL:- O nobre senador, meu iIlusfre 

amigo que acaba apoiar-me, os conhece tão perfeitamente 
como é possivel conhece-los. 

O SR. T. OTTONI :- Apoiado. 
9 SR. D. MANOEL :- O nobre senador, quando de sua ca

deIra ouve c~rtas ~ousas, está se rindo, ao menos interna
mente, e POl'ISSO amda na sessão de antes de ilontem, quando 
os nobres .s~nad~res lJuerião achar uma grande divergencia 
entl'e o mmlstel'lo e S. Ex., por causa de uma recente questão 
d~ que se tratou lia camara dos deputados, o nobre senador 
disse em apül:te. qu~ esta vão enga~ll.dos, que continuava a 
sustentar o mlnlsterlO, eml:rora o mllllsterio tivesse com elle 
uma ou outra divel·gencia. Divergencia todos nós podemos 
ter. tambem; mas,apezar disso,não havemos de cOllsentÍl' que 
a sltuaSào se estrague, que o nosso primeiro ministerio Lenba 
apenas 1I1~uns mezes de durasão; havemos de empregar 
n.ossos eSlorços para que o minislerio continue a viver com 
liberdade e independencia, bavemos de entender-nos. 
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o ::il\. Si!.VlllI\.\ I" [,!oTT.\: - Vale uem li pena uar 
Ol,OOIJ:UOll;í, comtcllitü '!tle ~c ,u,tentc o ministcrio ... 

O SIl. D. ili.\'ioe!. :-11 pOl'I[Ue sahe jú o nobre scnador 
que 19,()()O:OOU.;) hão de ser dadoG. CO::lO acaba de a[
firmar? Nilo La ainda um::t terceira djSl~U.'!são na outra ca
mura, c dCJlui~ della não ha o senado '? 

O SR. T. OTTO:-;I: - ApoiaJo. 
O Silo SIf.VEIRA li.\. MOTTA :- Depois de ~ll,a queslão dc ga

billete) o governo I:a de voltar utrilZ. 
O Sr.. D. l\1A:\OEL:- DC;;ell!r;\IlCm-sc os noures sC1Hulorc5, 

não hüo de ser "fcliZL\s nas s!.nt~ tacticas, pOI'l[ue nó3 lam
bem as temos. c Ll~tamos lIlUilo de sobl"::! ilyiso . .Eu ouvi di
zer l[~e tinha' hUI'ido uma reunião de alguns i!lustres sena
tlorps do outro Indo. 

O SR. VISCONO~ ~E JEQ!'1TI~nO)(l!.\:- Quando? 
Ü SR. D. ~iA"OEL:- Ouea; tinha uavido uma reuniJ,o, e 

nhi se tinha. a~sclltado em discutir la rgarnenle as materias, 
c em provar ao puiz, com toLll\ a moderação, que o ministc
rin não era asado pura a situação. 

O SR. SILVEIn.\ DA MonA:- hlo temos [eiLO. 
O Sr.. D. T\iANO:~L:- No10 ha nuda aqui de desar; pois 

nós 1150 fizemos isso tantas vezes'? Isso é proprio de quem faz 
opposi~üo ao governo. mas tambem nos serve" Sr.p,·csident.e, 
para estannos muilo acautellados ; o que tuni produzIdo um 
cxcellcnte rcsullatlo. 

O SU. VISCONDE DE JEQOlTI,rroNrrA:- E ua de produzir .. ', 
O SIl. D. ~L\,OEL:: -!':' justo; ioso ha muito nós deseja

mos para ver os taes capotes ... 
O SIl. VISCOIiOE DE JEQUll'lcHO~nA' -Hasgados? 
O SIl. D. M,."OEL: - ... l'as,~ados, não; al,andonados. 

Felizmenle os capot.es estão auandonados, apezar de estarmos 
em tempo de [rio; nós estamos wlldo a marcha que a 0llpo
sição leva) e I..:olllbiaanlio a. adlJal com u que houve em 
janeiro. 

O Su. S(I.YE;UA D.' MOtTA: - bto iJ ria sonamuula '? 
O Sn. D. nJA'OI>L: - Qual, isto li melhor do 'lue a so

ní\IllDuli.l. 
U Sn. B.\.lÜO D~ S. LOUrtENCO: - EiiUio não ba mais 

capotes. -
O SH. D. r;!A,OEL: - Não contem com c;sa chamada 

inexperieacia dos memhros da outra camilra; primeiramente, 
se ali Im verd,1l' du annos por'lue muitos dos nODres deputa
dos nüo cO!ltão mais de ~3 a 2í annos, tambcm é cel'lo que 
todo; ellas têm illu;tl'<l~[o flue suppre a idade ... 

O Su. BAHÃO D~ S. LounEN~o: - Se com exper'iencia tem 
bondade . ... 

O SH. D. ~,L,MEL: - ... depois, SGlltores, elles ouvem os 
velhos, aljuelles que !uppoem a situaçao tal qual cita é, 
aquelles que expoem a marcha seguida pela iilustre ojlposi
f:ão do senado, e então, senhores, é o caso de dher: nós 
havemos Uf, ullir Iilcil'as, e não uavemos coutribuir para que 
a opposicão do senado veja I'eahzados os seus prognosticos, 
satis[eito-s os seus desejos. Não, a situação não está e:itraga
da; ninguem tem direito de crear situa~(jes, nem de estraga
las, a seu bello prazur. 

O SR. YISCONDE DE JEQuITINn'oNllA:- Ao menos isto é 
uma consolaglio. 

O Sn. D. l\iA,OEL :- Tamhem, SI'. lll'esidente, não hão de 
aualal' o ministcrio, porque ene ba de COlltinlltlr em sua mar
cha e fazer tudo quanto [OI' possivel olll beneficio do paiz, 

Os noures senadores empregúrão esforços al1m de chamar 
para si o nobre senador Ilela llabia, a que cbamüo pUl da 
situação naseente. Mas, senhores, (1'1e desengano fatal tl
verão os llobres senadores nesse dia com a declaração que 
esse amigo, uoje ausente, . fez nesta casa? « Não bei de. es
tragaI' a sltuac.iio, não bel de ahandúnar os anllgos; bel de 
sustenta-los; ;, e os nobres senadores ficitrITo persuadidos de 
que aquella ovelbil tão importante do nosso rehanbo não se 
vassava para lá. -

O Su. VISCO:iDll DE J"QUlrl~!JI)~1I\ - Aqc(;l!a ovelha'i 
Que calemuo'Ul'g! 

O SIl. D. MANOEL' - j\"o é calCI1lUOllrry é lerillO da es
criplul'u sagrada; éstC=:i lihC'l"acs du ::!1:'1\1ul() )c:..~l;}O COlHO Umi) 
l"oeha ; aqui os nohres scUadfJl"ll.::\ nfuJ fazem mOS:5a . élS V07.\':~ 
da opposicãO não L,10 de lirar llioguem para Ij . 'a'llli tra-
hallJa·se de conformidaue com os allltgos. '. 

O Sn. YISCONl.iE De JgQUITl:\HO:--;IIA: - O\'elh~s! C[tlJ 
m/embol,ra ! 

O Sr.. D. f,fA~OEL : - O nobre 5en~dol' cslil selllJlre com 
a. cal'illha lI'ag-ua~ como se l:Qs[uma dize.!' (hilol'idacle); l' 

agora. depois da viagem üslit ainda Ill;.li~ tl'n!l\'cl. Tenho llle1l3 
receios de que os Si':,l'casnw:-; os calem{Jou1"qs, (5 JítiJ~i p:
cantes venbão nos meios de deueilar o tle!icít: esta. é a minlLL 
mofina para com V. Ex., hei de oUl'ir a eXjlosic'io de,s>:,; 
meios sem perder lIllla palavra. Os nobres milliStros desde 
jú tomem grande cautclla~ ni."io PCi"CtÚJ ~~s~;10 llE>lIhnma, e, :-\11 
perderem, illformem-se dos discursos: viio já levanta'lIIo 
as mãos para ° ceol pal·u 'fel' G'sse 1'c:;usdLc.do na sua ul
tima. viagem ... 

O 8ft. VISGO:-.iDE L~E JGQl!!Ti:iItO;lll.\ : - UlLima '? 

O S1\. D. nL':iOEI. : - Por ora e a ultima. 
O SR. DAIlAO DE S. LOCRE:\00: - I"oi-se encoura~af. 
O SR. D. ~lAl"OEL : - Salvar o paiz indicando tOr!03 '''' 

meios de acauar COlll e;,5e ~eficit que tanto atormcnta V. Ex. 
e a todos nó's. 

Vamos vêl' o fillul do discurso do nobre srnador. (;onll·i.
tou-me, SI'_ prcsidente, cm cxln~mo (;\inda. PITO, ainda ap!":l~ 
ciaç~lo crrada) a parte do dí~(:ur::-:o do nohre se.nador pela 
llaluu l'elativanleJltc Ú missão e~pDci;d conHada a um do::; 
I~ais uellos cal'1lctercô do 110,;;0 pai.:, e, que de lI1<1i5 é l'ail'i. 
CIO do noure scnadol·. 

O SR. "tSCO~VE IIE J[~(Il!ITI.\i1n;\lT-\ : - E accl"e~';~l.·I!le --
seu amigo. . 

O SR. D. MA~OEL : - 8eu amigo! 
. O nobre senador I\OS di~Si~ com ;~'pú'lli~f, nlf"JililS r.om qUd 

cllc c05tun~a fLi.Bar: ({ Serú vL,!·dat!\· I) LI)<lLo q~[e plll" ídli COll"l~ 
quc o Sr. ~aral\'a leroll laqul () nolll·o SL'iladlJr IlieUl'1l ;: Jl1,ill 
!la algibcira) tiO Sl!U holsi1l1!CJ :WO:ü:~1J.:j .?))' I~ t)i!l·il de IlIi\I'; 

il mais rcJiculiu'isar j:·t tle a:lte-milo a sua p(:!~~~lll1La, di~'6e, 
cslando as galeria::i lndas cbl~ia:-; : « bl.o é iUluí cm segredo. 
não quero quc o éco repe.I"Cllta i.l::; minhas pala\Tils. )) l'\;!O 
foi tallto. ~m scgredo ql!.e as g;aleriati, os ta~llygl'i\plJo~ e 0:-; 

nobres llUlllstros, cmD1I1 J to~a:5 a::; pC::isúa::i l'rest!ute::; Il~O ÜU

visscm essas palavra:;. 
Sr. pre~iden(e, se ,1 hora 11:10 cstivc,sc t;;o clLliallt,Hla c l'U 

tão fatigado, se agora cu não falias se unicamcnte se não para 
preencuer o temjJo, porque não quero que o lIoure sellador 
pela llabia vá [allar em uma hora tcio adiantada cu decidida
mente ~mittiria lilillUa opinilo a respeiio dos' llegocios do 
Prata .... 

O Sn. Vi,CO,DE DE .ruQ\liTI~BO~H.' : - Eu não [al!ci lIel1c;. 

O SIl. D. lIhNOEL' - .... e nITo era a primeira vez flUO 
cu o faria lIesta casa. Em outros tempos l'allei muito a e' .t~ 
respeito, e não tive duvida lIenhum'l de emittir >sobre es;e5 
negoeios yli~lua opinirro; lllas tlédaro que, 'c lIão o [aço 
agor~l nao.e Pior. essa. reserva que Cl)il~VCm gU:Il"dal', porq.ue 
eu neto haVia (le li' alem della ; Illa:; e [Jorf]uc estou IIlllitO 
causado. Mi:I~. s.culJorcs; o que teve em d::ita o uo!:re ~l'ILl
dor qUí\:Hla dlrlglU csta -perguilta '? De corto IlÜO prcci:J{) q!le 
me resiJüada. Não era nem dc lUlIge para mnr:.'ar a I'evutacüo 
de llffl tüo Lello caracter. Sim: ninguclll poderia di7.cr que t) 

Sr.Saraiva recebesse 300:üU'J:;) para ti lrllS.3;.lO especial Ílo Biu 
da Pnlta .... 

O SR. BAnÃo DG S. LOURE~\;Q: - Nmn rosse por inleresse. 
O SR. VISCONDE DE JEQUlTl:iIlo~nA: - Sem du I'ida. 
O SR. D. MANOEL: - .... o quem sabe o lJue cu ;"i, e 'Iue 

os noures seuadures não sauem, hil rle fazer mais jUotiça a 
esse hello. camcter, que I.ão duvidou fazer UlIl gTilndc sacri
fiCIO , accltando esta llllssão cspecial; c porque accitou '! P!ll'~ 
que ri um hrafilciro 4uc r"z muita hOllru ,i sua lia Iria ~ 
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ilorque, dedica~Ú amigo do ministcrio actua!, COln3 _lhe d~t1 
provas as malS COllYlIlCente5 na outra camara, llno !"Ir!lil 
a,pezar do sacrificio l'Pjeit'lr uma miss;1o cm qHe o:; ~el::; 
aini~os cnxcrg-avüo uma occasião de prestar clle 1Il!lda !lIiliS 
um ~e\eYante servico. OualH!o caracteres deeL1 or~pm, clr. 
presidente, com tôdos ÔS S3cri!kios se sujcit~o a ser';ir o 
paiz, c em uma mi~são fl(1:) mtüs diffiee!s e e~.plnho~as; lodos 
os representantes da nacüo, cm voz ,Ie profenrcm uma pala
'vra que o possa de leYG ·m'Jlestur. devem dar. graç<ls a Deus, 
porque os brasileiros ml0 se l'ccusito n serVir seu pall, 

O Sa. VISCONDE DE JlêQUITl~llor;'ru :- V. E;i:, está raz~ndo 
o que os inglezcs cbamno to fis/! comptimenls. 

O Sa. D. l\1~;"{OEL o-Como fallou em 3üO:üOO:i)? 
O SR. VISCO~DE DE Jr.QmTI;<!IO~I!'A : I!e: Uo faUar m.lÍ; 

outra vez. 
O Sn. D. ~1ANOEI. :-E eu boi de responder. 
O Sa. VISCONDE llE JF.~UlTllm(l:V{U :-Nnda tem uma com'a 

r.OIll outl'<:1.' nada tem a pessQa do 81'. Saraiva com 03 
:IOO:COO,~. 

O Sn. D. ~iAl"OEl. : - Mas. senhorC'?, ,) que o SI'. Sar:liYa 
levou na algibeira? t:ma ordem de HOO:OOO.,3? 

O Sa. Yi.co~OE DE Jli\l1Jm~nO~!lA : V. Ex, cstil gl'ltce-
jando comnosco. 

O Sn·. D. MA;;O~L:- Senbores, uma [lropos:ção dcô;:ns nJo 
póde passar sem explicf1.cão. Para flue levou o SI'. SMai\'a es
ses 300:000$? Será !l;Íra as dCS[lez:1s dil !!ip!nmaeia? 8cl'.i 
]laia pagar nossa mari:1l:a ali c,taeionad:t ,) ]'i:10. de Cêl'to. 
·Para que f{li então? .Eu explico em 'ImltrQ p,1I:''\''';18 : em !lOS·· 
50 paiz aCI·ediLou-·5e até cl'rta época que a maneira de sur
Iocar os movimentos rle MoatcviMo em nal' dinheiro, que 
toda li desordem era por ralta rle I'CCUI'EO~, c eono Jc:'nbl'a
V~l-se um Illeio ilccnroso; e qual esse meio'l O do emprc51i
mo. Por exemplo, Y. };x, !lediu aQ corpn 1,,~i5Iativo autn
ris,leão par:. fazcl' um crnllrcstímo ó Hrljlublica Oric'Ital, 
creió quede l,600:000.$l,Qb! qJanto faflei eu contra eôse meio 
nesta C:1M! V. Ex, Im de Icmbr(\r-se 'lU e CO'll))"ti a IH'opOS' 
la, a qual foi sustentaria pOl' V, Ex. creio '1\10 I'clo SI'. 
marquez tle Paraná, que Deus o lenha 0:11 sallt<l Glm·ia. 1'01'
tanto, fluando o nllbl'c senador pela B~l,ía perguntava no mi· 
nistcl'io so era verdadeiro o bo~to 'lllC corri" ';05 3nU:OíIlJ;~, 
eertamente níoguelll acreditou 'Iue o uobro :;(,lwdor SC rdel'i" 
jlurticularmcntc ao SI'. Saraiva: ninguem :w'ctlilou quo essa 
quantia CI'(i applicada aos gnstos do exercito e da arnwda, 
~la5 logo eu fiquei percebendo que o noh"e senador suppa
nua que o actual miuisterio havia mandado ÍUZêl' algum elll
prestimo ao governo do Esl<lrlo Oriental. 

Felizmente o llo!lJ'e mini;!ro dos ~.tran(?eiros e o nohre 
presidente do conselho Jcclaráruo alto c Lom ;:om: " E' fal
so, o Sr. Saraiva não Icvou tal rtil111eiro, c, se o govemo 
precisasse de qualquer quanlia para o ohjeNo dessa missi10 
especial. teria a franqueza de Vil' ás camaras pedir um crp· 
dito, 11Orf{Ue na verb,l das relaçw5 exteriOres oiU1. ba qur.t:t 
pura essa despeza. " E' verdade 'lue o nohre senado,' COPl 11 
sua s,lgacidade conbccidn, p;,fregnllldo as mfios, foi logo 
di1:endo. « E a passn;;em dos funrlos de limas verbas para 
outras? " M~s o nobre s0narlor sa·ne (Iue a passngem desses 
fUlIuos não se [l6dc fner EeHilíl por meio de Ulll decreto do 
poder executivo, como costuma ser pOlI um jll'camJiulo (IHC 
o ministro competente f:lz á corOu, pedindo fiue ~e digne de 
npprovar o decreto, concedendo es(ti. ou aljuelJa [IUantia para 
tae, despezas. 

I\las supponbamas I{ue con.inba que li polínca exigia que 
o ministerio não fizesse dcclara.ção alguma, porque o llego~io 
era reservado: para que !c adwutou o nvbl'c sena(!or? Não 
podia haver outra re.posta senào nestes ternlOS : « r;,10 pOS30 
declarar os motivos destas despezas; em tempo opportuno 
,Ia rei conta. ao poder leg-islatho. " Esta é il. resposta que dão 
os ministros nos grandes paizes. Eu ha pouco li quo a um 
membro ua camam dos commUIlS, que havia exigido n flpl'e
~entacão de um despacbo, respoudeu o Sr. Lay~I'r1, uecla-
1ando': « O governo nilo pôde Jlor orn apresentar estes 110, 

tu.mentoi; em tempo competente serão pre,entei à camal'<1.., " 

Nem ha oPPü5tt:iní'd1a ncnln.Hü que jn&i~[\\ depois de um:l l!~ 
c1araç;1ú tdO form:\I; portanto U [lcrguuta do uolll'e seuauor, 
peb menos; ('1::\ OCW3A: .' 

1!!as não St'. pl'csIlJentc, n!to :'::1':1. !)CiOSa; mms Utn~ 
tnctica de titio o Ilobrc scn~dílr S~ seI viu nnJ'Cl seu Um jú cc
n~ccido! já pntc:Jtc; at~ I;or(fi;~ o Ht~lll c- ecnndor~ ~luc r: {.1{} 
ín;.;emw ... lIão é pn~si\'el qtle occnltc scua ptmsa;';1i ntlJ:<: 
esta dispo::.to a dií:c-lo5 com tnd':l. il rl'i:HHIHczn. Crrin, poi~\ 
Hr. pre~írlentcI (Fie em todo o cn~,o a pergunta do Ilo~n'c ;}1> 
nadoI' c incnil\'Cflientc c ill!)porfuui', 

Eu dogio o comporIlHHí:.:IW tJo s('nn,{lo nr.~tn !\uc~·l;\f) 
de tIlle {.nltlun3S; {) senadu tem ~5(ad() na alttB'íl Ih', ili~tUSS;;Ú-l 
tem coobeeil!o flue n~ nr.gc;e(os ?-~io ; os qa/?; $;C cst,11) 
lJ(.13~iHHlo na rcp·uLlic:l rln Uraguay. pofl~m vir .j:\ no p.ar~ 
lamento, e l!c'-fmos CQI\f;;;f 110 eXilo ,h. nU;ôilo Inellm!H h 
a um brasileiro tão iilu;tro. 

8clll~or0s) eu 5ci'in longo se agOi'il, ~ambf'm í(~i,iz.C2SC dc~cf'r 
á nnllfr::;c LIo voto de graras, ~e eu o remg1ssc, Pl'a U~ 
ou!.:-« n1ani~ll'n; mas n[iQ fílllelúos llí~tQ. 

O- Sa. SILYEmA DA MúTTA:- Não se csquecía Ila Divin:J. 
Providenria, 

O Sn, D. M"i'>OEt :- DecÍllidamellle não faliam na DiriOIl 
Pro,,~,tcncja, se o t!i ... cur:::o un cOl'6a afio a tive~=-c inyocndo. E 
a propo5i~o. corno o not,r~ ~cnador faltl1 Ol51\)\ dil'~lhe~hei fjlI't 

<'5'lou atlmirado dct'~ c~pirito chris!'cl0 flHO S. Ex. C5tii 
IJg~envol\'cndo; isln bem que I)D' hrc ,eo:;:!"r é gopno; 
l~ de uma pl'O\'Wc1:i o espirito re1í~im'o tem orna fl}!'!"l":l 
immenE<l : "c:ao ('lIl' patrício tenho eu! (HiIIl'fidtldL'). 

Todo~ os citas os jOl'lltH'S trazem t~l~('ur~os p:'ofcridos 
mO\1éil-c!las de outros Iwízes~ t' rm qmllltos djscursos 
nil0 Sê r;lIll\ oa Di'tinit Ilro\'itlt)nf'iíl? ~~; 5cnllnftS, i~to csl,í 
s,{lmpl'e ~u-lJel1~·endjílO-, (t\[wiados.) NC:;;t;2 ca:-ta mesmo P(\s~:i(;-::;e 
di<l~ e T11L'7.CS Bem· i!UO\ tlUl'3ntOS f;dlar na Dir!:lil rí'o\'idplH~i:t, 
e !H10 sei 5e o nobre scnadúr pela proYinci:t uc Goya;~ j:', 
prnfei'iu aqui CSS:l$ pala"Vl'us algmua V'~'l.. 

O Sr.. lI:\·n~o nr.· &. L8IRENI.:O: - Foi 11. prim?irn V?7.. 

O Sn. n. ~h'OEI.: Ü nobre hill'i'() rl'Ogrrs>i~1a 
'ille ti a primeira vez, Que zelo, I,JC~ 0,':18! Sc I!O!' 
de :mpied;lflc o milt.1:-lcl'J!) dt.·j'\:t:<='5,~ de. invoct1i' ~4a f.db 

thl'ono o nOnle S;)t;-rado da nivinn l)n)Yi·lenci~L NI C,)li~,'ir!nri:\ 
o meu cOl'l'cligionill'!Ü o SI'. b;II';1D oe~. LnUI'{'nro a "í,' corn 
~iJnJ arma.8 debeilar l!"nl f1Iinf~;el'io t{l1e j!i;~ cnSfJ" J!cn~ado e 
rixa ye!lta 11[[0 quiz U~:lr da p"l<tvm I'I'0vidc~c.ia". 01'a, 
para qu.j argumeetos dt:~ta ordem NIl ~nHl Ca$il cnmo o sr.
I1JI!O? N:.o p"OYil. isso que 1l;'O t.el,~les fie que censurar o mi
nbtcl'io? (i\puiadQs). E' muito a fayor da ministeriol s~n~Q
rei', nc!wr"e qu~ seu. vran~l~ crime é nãa ter invocado <1 
Divina l'oviurncla na !.\I!a do t!J.ror.o. (.4p"ia!lo,~;. 

S,·. prcsir!C'ltc. ,,;1J po,so continllar. NaiJ!la de cnnSJr·sé' 
o nohrtl ~utlador !H';ia Bnbill falIando em hora adiantada; a 
I:ora está dada. 8" ",10 pade satisfazer o nobre senador, dei
x~ndo-lhe tcmpo sumcicntc para respOflder-me .... 

O 8:1. YISGOND~ DF; JJ~QUITI?l!lO/in,\ :-Sei quanto Y. Ex, () 
generoso, 

O ::n. D, ~!.\NOEL :-.... 00 l1lCMS nJo acabei em hora tal 
que o nobre sen:1.dol' se visse obrigado a faUar a muitl) pouca 
gente, come eu O,lOil [., \I:muo. 

Termino, SI', presidente, dizcnuo que d~balde os nOS;05 
ullvel'>al'ios intenta0 separar-nos, desligar-nos (/0 I(randc 
partido prol!:I'essista; dehalde EC c.fo.Çào por desmor<tliear a 
situllCào; debnl.lo emprc;.:-ão recursos pnra .in c jit fcurem 
baljuiiar o "ctual miui~terio: estamos em nosso po;to ti" 
hOlll'!\, não ha\'cmos de abandonar nossos amigos; não dei· 
xaremos de prestar-lhes o naS50 apoio, e estamos conven
ci:los de flue nOSS05 amigos communs estão no mesmo pro
posito em tlue nos achamos, (Apoiados. Muito'bem, muito 
bem!) 

Tendo dado a bOI'a, ficou ainda a discussão adiada, 6 o 
Sr. presidente deu para a ornem do dia .eguintc : 

'la rliscuss.:.o do parecer da mesa D. 22 com a emenda ds 
Sr. Jobim; 

Continuacão da 2' discussão do projecto de resposta :). 
falla do thl:ono, 

LevanCou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

T 

I 



E:\l 11 DE JUNUO DE 18ôl. 
[ 

COl\S,1jirar uma rocli\maç1io minha quando {all~i e recehi 
al!,:uuõ apartes dos Srs, ministros.' 

Nessa occa~iilo o nobre presidento do conselho deu-me um 
aparte, lJua ouvi, c ao qual respondi, retil'ando Ilté uma ex· 
press~o contra a qual S, Ex. tinha reclamado. Ouvi lambem 
l\ill nparto (lo nobre ministro de negocios estrangeiro~ e accedi t;'lima:no.-Expediente.- Ordem do dia.-Di5pcnsa do scr

vico ao correio do :eaado. [',tfeCer ua lllO,;\. A lllll'ovacãú. 
I\iÍctirtcac50 do Sr. Silvcirllll:t i\lott ... Obser,acOcs rios 81'" 
1J!'esiu<::lufo uo senado e mia:slrv de c~tl'tHlgeit,õS.-nl:::pO.5-
'ia á faHa. do LhrouG. Discurso úo SI', visconüc «0 Je,{ui
tiahOttha. 
A's ! 1 horns da m~ilb[, 8.chandc-so \ll'oscutes os Srs. ,is

,;o:tllc de AbJcl~, lfafn., Teheirn de Souza, Almeida e Albu
querque, lforreiru. I~CIlOJ, Carneiro de Cam;I!'S, R. Manoel, 
~~ilvcira. da Motta, Souza flanlls, Pompéo. vi;cuflrle de Supu
cahy, marqu~z de llanhaem, Pimenta lluono, Meades dos 
Santos CU:llla. V 11:.5 Cu Hc::,.lins; h(,I'uO de filui'itiba, Ara.!.1Jo n;
beiro, Souza Queiroz. v·i.conl!c rie Jcquitinhnním. llHlI''IlICZ 
t!e CtlXíj~, Paula Almeida, l\;ÜIllCO; Souzac Mello) Pi1t'aHi.lQ~) 
~iqucira {) Bieilo, hartlo un Pira!l~Uml, vl:3condc do tjuíl33ulla, 
vi,;cllutle da Doa Vista, Dantas, m:\l'I!lJCZ de OJiuila, mur4ucz 
ue Auranli:!5, e Dias Vieira, o SI', vre~itieHlc abriu a SCSS;tu. 

CotUV<lri'cêrJo d, Jlni" os. SrE. barão tIo S. Lo~r~lIço,,vi;
conde do ltôbol',thy, Zachana:;, lhdil~l!eS SIh-a, dOul!'.l, t:lou
~a Francil, l'ol1:!eca, yiaçOlluc do Urusuay., Ca!HHtlo [Júrges e 
lnll'iío do AlIIonina. 

Filltitrão com ceusa parliC-:IH!.Ja os Sr~. k,riIo de COIegi
\10, baruo de illol'oim, bnréio do Qlwrahi,!l, ElI~ebi'.I, Paula 
i\':SSOil

1 
Vicinl da Silva, Sinimhú~ Fer;j~u)d0s TU!Tcs, üias 

de C:J.rvulbo c Vi~ço;hle ue lÚ~tn,n:;unpb;':; sej:} ptlrti('ipaç;1o 
", Srs. Ferraz, Candil!o Baptista c T. OltonÍ. 

Foi lida e apl'rOvauil a aeta ~a sc3s,10 ilutecellente, 
O Su. 10 SBCU.ETálHO deu conta úo seguinte: 

EXi'EOIENTE. 

Um officio do 1{) corrente, 110 lo ~ocrbti\rio da camara dos 
depula:!os, acolll!l(l.nhando a scsuinte 

PfiOPOS1~:ÃO, 

" A a550mb léu ",~r"l decreta: 
" ArL 1". FitJo em vi!;0r, para II llolação de Sua Alten 

lmperial a Sr,\. D. i:h,b~l, as tli2pfrsi~:.Jcs da lei 11. íGi} de 
"l~ tle sLlemLr() delSiO, coro aS ser.;uillles all~ra~Õ~5: 

" § 10. Quallllo se realizar o eOtlsonio cte S"a Altc7fi 
!mperial, serú a sua uotaçilo u~ 'liH):O(}ü~, CCSS(tlH~O àc::de 
€tlt,lo os alimentos que ~clualm,mte pcrcébc, e ser:1 li""a 
llola forma por que o é o de Sua Magesta,ie o Impérador. 

I( R '2°, rica del:l'ctada a qUllntia do 3GG:OOO.J [>,11'" a 
"qoisit:ào de pretlios destiLado,; á llabi\aç;lo de Sua AHeza 
llllperial c seu auguôlo consorte. 

f( Emrluanlo se HUO o{Yeduar esta aCf(uisiçãb) será. )lago 
!Ido !hosonro, na raZÜll de () 'I. do rcf'!l'il1o capital, o aluguel 
de pretlios Ir~c sejão Ili\1'<\ Q mesmo fim maiô idlJlleos. 

" § 3·. rica docrelada a quantia do '2GO,()()j)i} paro M; 
despezas do enxonl e outros olljectos do serviço do. a~gusto, 
consortes. 

\( § 4,0. Sahindo Sua Alteza Impelial p~\'a fóm do impolio, 
se lh~ elltrogarft por lima só WZ, na fúnna da ar!. 113 ú,t 
cOllstituiçi;:o iJolitiea, o ~ote de 1,'200:000,;3. 

\( Alt, '2.0. As dispcsições relativas ao consorcio do Sua 
Altc1,a Impeliul sào llltl)il'umente applicaveis ao de Sua Al
t.:;za a Sru. D. Le0Jlolllina. 

" Ar\. 30, Ficão revogadas as disposições e:n contrario. 
« PaCú da cumara do. deputados, em 10 de junllo rle 18tH. 
Friuici.!co Jos,j FI,rllldo, prcsidente. -Tito Franco de 

Jllmeid,~, 1° secreturio.- Pedro Luiz Pel'eíra de Souza, 2° 
ílCcf'ctal'io. l) 

A imprimir. 
RZCTlFlCAÇlo. 

O !Ol', St!l'eh'ji da ~loUQ ,-Sr. presidente, pedi a 
palavra,para fazer uma rectilica~ão á publicacão do meu 
discurso; queria reclamar contra ullla omissão Ílnportantis
,ima que comlllettêrrro 03 Srs. tacbrgl'apllos, deixando de 

immedialameatc á sua reclamacão. Nesta oce'asiuo 'um outro 
Hparte se diz que foi dado pol0 'SI'. ministro da f.zcnJa; este 
0.1 não ou·;i. Ealretauto alguns col1cgas,amig05 meus, que esta
v,~o em torno de mim, notarllo-mc o aparle que S. Ex. 
dura, e {lU perguntei: "Quelll foi qlie disse i5so? " Ros
[lOllderJu-me: " Fui o SI'. mini"lt,o da fazenda, "Vulteí·m~ 
para oS ... minisll'o da fazenda o pCI'guntei : « O que foi quo 
disse \) SI'. ministro da fuzendu?" porque, Sr. prcsideute,cu sei 
respondor em tudos os tous, aprendi a mUoic<l: ás delicadezas 
sei respunJcr cum delicadeza. e nttcllçiles e aos desaforos 
tambeu1 com desaforos. De maneira que dil'igi me ao Sr. 
ministro da fazeuda para ouviro que S. Ex. tinua dito. eeu 
11.10 Ilodia esperar de S. Ex. cousa alguma que me pudesso 
5u~cptiiJili~ar : il um humem que passa por mui to mo~orado, 
\) ~u tenho ,isto isso. 

Como S. Ex. IHio repetiu o aparte ,!ue tinha dado em vot 
baixa, c eu não liniHl ouvido, como os meus coUegas cstaruo 
em duvida c diziilo Ilue se não tinua ouYido, cu entendi que 
não devia t1U1'-mc por sJheilor. 

Agora, porém, nppli'CC6nO íO'rnal d'L casa um· aparte (:lie 
se atlriilue ao Sr. ministro da fazenda, aparte que v. Ex. 
IlUO ouviu, e que por certo, se ouyisse, não deixaria passar; 
aparto quo eu Il~O ouvi, o que mIo deixaria passar Im[luni
mente, se ouvisse; aparte que muitos amigos meus não ouvi
rão disliactall1cnte, e por isso não respondi, nem V. Ex, 
inlerlloz, como eostnma, a sua ae.50 mollcradol'il. Eu tinha, 
portdlltu,intcnçiío, !lo nada fazer, ilOrque não llnba ouvido o 
aparto; se o i)u\'i~se, cu não pOilia passar sem alguma COUSil 
fal,~r , 

No fim dessa mesma sessJo dirigiu-se a mim o nolJre mi
ni:tro da fazenda, c deu·me uma cavalheíra explícilcfi.o que 
era nccess<ll'ia, e que, se S, Ex. l1~O a désse eXjlon!mieumco
te, cu :ne veria na úura neccssidade de a exigir. 

EstuY<l, pois. pilssado luJo, Eu uào corre!;i o meu discurso; 
alie foi cOlTe~ído por pessoa que não esteve presenLe na casa, 
O~ tuchl'~rapCDs é que ouvirão maiô do !Jue V. Ex., do que 
cu, o do quo os meus amigos; e foi o aparte nas notas tll.
ch~grallbicas tal qual se acha impresso. 

'fe'ldo-mô ditO o Sr. ministro da fazenda que não dera 
eSSD "p~ll'tc, eu !:speruva. ht'íe fazer esta reclamr.cão, estando 
í'l'e.ente S, Ex., porque era (J unico meio de se 'restab~leoor 
a "OI J.ad~ dêlS cous:ts. Se eu tivesse corrigido () discurso, 
depOIS (!a explicaçãO cavnlhcira (IUO o l\úbro ministro da 
felzcilda mo deu, eu talvez tomasse o 1l.l'bitrio de supprimil' 
esse upal te, ou de redihi-Io tal (lual S, El:, me tinha dito 
que o proferiu. 

Eu "fiO (UIlUO o direito de reclama!' contra Q que está e15 
nome do Sr. llIi:li.;!l'O da fazenda; tellho sómoote o ~ireito 
,lo reclamar que eu nITo O:1VI 8:l,a., palavras, a disso no 
l:lC!!IDO ado que não linha I,uvido, porque a explicaç50 dada 
ilc~tc salilt> não pertence ao publico, e Ó necessi.ll'io aQ 
[Hwiico o que ou di,se nesta Casa, o isto os SI'S, 
tacÍlj'gl'aphos nilo cscrcvêrUo quando fallci mais alto que o 
SI'. miniotlo da. fazenda, gritei mosmo: " O que ê que disse 
o SI'. mlnÍóti'(I d~l fnenúa? " EHtl'etanlo, isto nüo está. 

. Portanto, Sr. p.rcsid~ntc, por ora a mlllha reclamação li 
somC!lte a f('spelto ua 0.11155110 que houve, perque o que 
diz l'es,Jeito á inexactil);to que contém o aparte do Sr. IDlllis
tro da fazenda, quo esluuo íOrf!,tl da casa, a elle pertence 
fazer a reclamacão. Se S. Ex. fizer 11 I cclmnaCilO no sen· 
tido em que me'deu Ilurticulannente a explicaçito, dizendo 
que nüo tlllU,' (hto aqucllas palavras, mas sim que se de-
VIa temar as mmbas palnv'us como partindo da opposí~ilo ... 

O SR. lUI:<ISTRO DE ESTRANGEll\OS: - Exactamcnte. 
O SR. SU,VElnA DA l\IoTu: - ... se S. El:, vier a esLa casa 

expontancamcnto declilrar isto, eu desisto, 
O Sn. M[N(:!uo DE ESrRA:'iGEII\OS: - Foi o que elle di~seJ 

ma. V, Ex. lIão ouviu. 



JJ6 

o SR. S'L'VlllR.1. D,\ nloTTA: -Que -rillha da opr·o~íçITo ? 

O SR, ~!l~JSTRO DE ESTnANGEmos: Sim, SCnhOl\ I TC~Hln dado a hnra; IIcon ;'t di~rt1:~::<in ainda adlild;ll e () ~!. 
pr~:;idc,!ltH de~l rill'il, a onl.f\l:) iI~ dia !~~, '" 

ji\. dl~~Ctl':;,::;(If) l!a PI'''jll':lS!(~;~:I na 1::J:nl·!j':1 dn:, !Sr;.<. depul;u!or
I'rlílLlva à dolêlC;lo do ~Uí! Altt'za 11. Prt;lCl'za Imperial ü Sua O Sll. S'LVl!WA DA ilIOTT.!.: - Mas não é isto o que CStil 

pqui. 

O SR. !nKISTnO DE ESTBANGEInOS - Faz o obsequio de lêr, 
O SR. SILTIlTnA lU 1\10TT,I,:- ([~/I.r10) « Carla qual toma 

as co usas como de quúm vem, " 
O Sn, PRESiDE~Tll DO COflSELfiO : - O Sr. minist"o d~ fi>-I 

lenda nuo disse isso; disse: " Cada qual toma &.5 cousas 
como donde vem, " 

O Sn. S'L'I~mA DA lHo'i'u: -;L Ex. me (leu osl" explica
ção particularmente; mas as explicaCões J,rrO sUo r1aJa3 para 
o publico, e é necessario que o publICO saiha. 

O Sn. !!l:-!I:lTRO DE ESTnANGEinOS: -- Eu, qlle estava bem 
perto do meu collega o Sr. miai~lro da fnsurla, ouvi ello 
dizer: " donde vem, " isto é, do I"do da opposiçiiO. 

O SR. SlLVEla.\ DA }!OTTA : - Do perto ouvirijo isso, O1cS 
OS Srs. taClryglapbos ouvinio cou:,a diversa. 

O Sr.. PRESIDENTE DO CON~ELIlO: - E,l;10 mais longe. 
O So, S,LYElnA D,\ ~ionA: - Sr. presidente, ditas' eslas 

palavras, peco ao senado vara adiar a minha redamacào, 
afim do faze·la quando cshver preseiltc o Sr. mini51ró da 
fazenda, porque ello é que é competente para retirar as ex· 
pressões que estilo em seu'nome. 

O Sn. MIl\ISTRO DE ESTnA"GEIROS : --E todos os que esli
Tcr:io presentes e que ouviriio. 

O Sn. SfL VElnA DA MOTTA: Qllando S. Ex. esiiver pre
sente, pedirei licença a Y. Ex, para lazer a minhl\ reclama
ção; agora nuo, porque não firo ninguem pelas costas, nem 
me defendo da$ oITensas que me fazem. Quando e;:tiver pre
sente o adversario, na luta generosa da tribuna não quere
rei esquecer \1171 ;6 golpe que eUe me tenba dndo : esperarei, 
portanto, que clle appareça. 

O Su, ],1I:mTIIO DE EHR.lNGEInOs:-l'eço a palavra. 
O So. PCESIDElITE:-O Sr. senador espeta qrlc eslrja 

o Sr. miníst,'o ria fazenda para fazer a reclamação presente; 
\,ol't"nlo não posso dar a palavra senão ao Sr.' milli~Lro da 
fazenda, 

O SR, PRE:-IDEIiTll DO COl\SELIlO:- M:.s nos que úuvimos 
jlOf!emos explicar.' . 

O So. PUE5IDENTr.:-N,io termin:lI'li desta maneira a ques-
1.\0, pois !Jue olla é entre o nobre senado,' que fez a recla
mação e o Sr. ministro d" fazcmla. 

O SR, ;[!:'!I~TRO DE ESTRA~GEmos:-Na auscncia do l!On
rado Sr. ministro da fazenda, julgo-mo aulorisado a explicar 
o facto, muitl) mais quanto ouvi nilo só 'as palavras que 
S. Ex. p"o[e,íu, como depois a explicncilo que dclu. Quem 
1;oohece o caracter do honrado minislJ'O da fazenda sabe 
quo elle não podia ter paI' fim dirigir-se individualmente ao 
nobre senador; S. Ex, disse apena, que as palavras do nobre 
senador devilTo ser tomadas como do lado rfondc vinhrro, isto 
é, da opposição, 

O SR. SIL \'E In A !IA AloTTA:-~Ias OS tacbygraphos !omál'iio 
-!rrado. 

ORDE~l DO DIA. 
DISPENSl DO SERVIÇO AO CORomo DA GASA, 

Enlrou em 2' discussão o parecer da mesa o. 22, concc
. ;lendo a José Francisco llarbosa, correio do senado, dispen
~a do servico com tres quartas partes do ordenado que per
ç;ebe, com 'a emenrla otrerecida pelo Sr. Jobim. 

Postó a votos, foi rejeitada a cOllclusão do parecer e ap
provada a emenda, 

lH!SPOSTA A' FJ.LLh. DO TllnONO. 

l'roseguiu a 2- di,cussfio do projecto de resposta á !;alia 
;]0 tllrono, que ficára adiada na sessão anteceduflte. 

O SI". '·'"condl' lie Je'luiUnlJoni ... prOliUUciOI! um 
,íis~'.!l'SO que serll publieado no AppendicQ a este volume. 

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

tio throilo. 

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

SU:,BIAiilO. - E\:pcdicntc. - Ordc~l di) (Ua.-Df)Ll;~tio de StW~, 
Altezas, Pl'opnSÍgiiO d:1 cama!';l. dns 1lclHltarlo5. r;u'~'';f:e:H 
da 1:t fiêlrn. a '2-) C í:f:Bt:1 [HHn a Há di:3ct13S:10.·-Ul l ('.::í1ra
C0C:::, - nC~lar;)cfh;;:; du~ Sr~, ministro da !H7.cn;in e hafi10 
fie Pii'ilprnna.. ~":~e6pOf:~i\ fi. fill1:t do thI'Oi\t1, nítCul'~O:i i1ot! 
81'. 'Ferreira Penna c Dias Vi0i.i'3, Encerramento da di~
ctt.;são, 

A's 1 i h0ras Ira m'lnhn. ar.hZtllrln-se pn~~entcs cs Sr~. vis
conde ue Ab~ctc, ~Uarl'a, Tei~ci!'a do SO!li.i1, ri~cndes fln~; 
Santos; Yi~eorH:(} tlc Jeiluilinht1llhél) Carneiro íle Campos, 
Paula Almeida, P1!HUeu) Ferreira Penna, Almeida c Ai1m
qUCi':{lH1, harão de Pil~apamll, marqul!z de itanha~m, Al'au,to 
Ribeiro. ~imcatfi. Bueno) Prll'ünhos. Siqucij'(l C :\lf,Hn, vi:3-
condc ile SUa~Sa!l:l, h;1:'ã;) de S. Loul'enc'l, F(tn3ccil~ 80l1Zt\ 
Queiro:,,;, O. ~lanue1. Rodrigue,s Silva. PelT(\í., Cunha Yas w 

GonccHns} SOH~~a c :'I1clll): vi.::comic da nfj~-V;it;t, vjs:c::md~ dI,) 
Sa;mcahy, nal*rlO de MuriLiba, Snuza Ramo~! Dantils , J)iaf> 
Vieira) visconde de H;1borahy, Dins de C:H'Yil1ho, C,'lDíltííO 
llol'gcs, mnrqncz deAhl'llotes e mlu'f[uCZ dcCt'!xias, o Sr, pre, 
sidente abril! a sc::~[lo. 

Compal'CC1ki1.o IGgo d~p()i" 05 81'S. Sihcim da i1i"lto, Za
cb'll·ias, Otloni, e banl0 de Antonin~. 

Fa!tilrão com causa participada os 51'S. b;uiio lie Cotegil'~, 
barão de 3Iaroím, b:lI'ãotle Qnarahim. Euscuio, Paula I'essoa, 
Vieira da Silva, Sínimbú, Fernandes Torres e vi:óconde do 
nJamn~'lape; e sem pm'ticipaçrro os Srs. Souza Fra;lco, 
CanrlirFo n"ptisla, Jobim, Nalluco, mar<[uez ,Ie Olinrla e vi:::
contle ,lo Uruguay. 

Foi lida e approvada 11 acta da sessilo antecedente. 
O Sn. l' S!lCnET.,nIO deu conta ,lo seguinte: 

E;;:PEiHENTC' • 

Um orncio lie '1 rio cO'Tentc, do minístcrio de agricultUlil, 
commorcío e ohms pllhlic~s, contendo a cúpii\ da COl\5uita rio 
conselho rle eí'taolo, em 'lue se fundoll o aviso de 1:; di' 
fe-vereiro Illtímn, rlirigido no \lresidento d" aS5ociaçiio cen
tral de coloni,aeiio, requí::itar a por Jcliberacilo do srilado. 

A' secret:ll'i~; pan ser presente a qnem fei a rc([ui,içii0. 
Requerimentn fio Sr. senador bar,lo dc Qnarahim, pedindo 

que lhe sojüo abonados os respectivos vencimento:;, durantn 
a presente se::<siio, aUel1(~Clldo-5e a ('j,ue o CSk1do de sua s~ude 
não lb2 conscl;tia ainda l"t:'grc:1sar (a Europa. 

A' cOlUl1lissãO de constituição 

O SR. '20 SECRETAnlO leu o sc;;uintc: 
p.laGCER D.\ MZSA N. '23 DE 13 DO JU~IiO DElSC i. 

Sujeita á ulJprOvaçt1Q do senado a nomeaçrio, (c'ifa pela lllW: 
em con[erellGÍa elo dia 10, de Antonio l~opcs Guerra jJar!: 
o IO:Jar de corl'do, qne era exercido par José Francisco 
Barbo.a, ao qual o SCl'Iaelo cOllcedet' dispensa cIo s~rviço, 

Em gessilo de 10 do COlTente mez [oi approvarlo por esta 
augusta camara com uma emenda o parecer da mosa o. \l~ 
datado de 7. áccrea do requerimento do correio do senado 
J03é F"MCisco Barbosa. 

A delibcrncão do senado foi flue EC concede;se ao cnl'l'eio 
José Fruucisêo Barbosa a, dispensa do serviço que solicitara 
com o ordenado rle SllOf$OOO annulles, provendo-se o Ioga i' 
cm pc:;soa idonca. 

, Em consclíllcncin da ultima parle rl<. ,Ielibcração) a me,,, 
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("',uniíl'5il em cOlllcn:neía nu mesmo dia to, c de ilccordo com 
,) \,\te di.;!,"c II I'cl-(u!umcnto de l;i de dezembru (h, 1363 nos 
'(1'1" ;; c "2~: ré'solveu sohre pl'ojlosia do prcsirlenLe, nomear 
para o logar ,Ic COITeio "o senado a Antonio Lopes Guerra, 
t',om os rencím~ntos dcsiglHldo:s na respectiva tabella 1 í\ saber: 
j;:\(';),1.10 de [mlenado e outra igual qu~ntirl rIe gnllillcação, 
:,:;)::no I~Útlstn. lIa. acla, qne se junta no iün do FílJ'ccer. 

Devendo esta r8soluç;;'o se(' sujei la [\ approva~ão dQ sen"tlo, 
fomo dcl,cnnina o citar~o art. :),) do regulamento, a. mesa 
cll!,formanrln-se com elle, e com os IH'é'uct!cates, olIerece, 
(:'DOlO cCllclusrío do reiutorio que acaba de fnzer, o seguinte 
pnl"cccr : 

«( ficil app •. o\'afla a nomeaçuo, feiia pela mss.a sohre pro~ 
posta do prasllJenle, em conferencia rle 10 do COlTcnte mer., 
t:t) Antollio tOl);)S Guerra) para o lo~al' de cnrnl:iíl cIo senado 
i;Oi1t os vencimentos designados na tabclJa ílnnexa ao re~'ula
menlo de 11> d'l de,-cmbro de 18Gil, 

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

Pl'esirlencia da SI', visconde de AlJaetd, 

A's 31['2 hryras da tanle ahriu-sc a conferencia, arhando
se presentes os 81';, '/iscomia de Ahaet.é, fiiafra, Ferreira 
l'enna, Tei~cjra rle Souza e Almeida o ;\.IlJUllucrr;uo, 

() Si', presidente cXpOz o seguinte: 
Que o senado, tendo .pprovado em sessão de hoje com 

u!lla emenrla o parecer lia mesa n, '22 datado do dia 7, 
rc~'Olvera conceder dispensa do serviço com o OJ'llelmdo de 
3(\1).;3 llOOU<)eS ao cOl'Í'eio José Francisco Barbosa, pro'/endo
JO o Jogar om pessoa írlonea ; 

Que em 'Virtude da ultima parte t]e,ta deliheração, e 011. 
fórmú do ar!. tio úo ('egulamento de 1') de dezembro de 18\H, 
propunha, para ser jlrovido naquelle logar, a Antonio LQpes 
Guerra, natural da cirlade do Rio de Janeiro, com 36 aonos 
de idade, e com a idoneidade necessaria para pl'cencher 
8atisíatorillmente o emprego, como constava uos documentos, 
com que instruira Gma sua peticão; 

Que os vencimentos t.lo logai- de~íão ser os designados ao 
correío do senado na tabella, a que se refere o al't. '22 do ci
tado regulamento, a saber; 600i! como onlenauo, e igual 
Cjuantia como gratificacão; . 

Que a resoluçlio que' a mesa houvesse de tomar devia, nn
~es tie e:-:ecutll.r-se, ser sujeita á approvaçrro do senado que 
se acba reumdo, 

Esta proposta, entrando em discussão, foi approvada por 
unanimidade de votos, 

].i; para constar, lavrou-se a prnscnte acta, -- Fiuo1lde dc 
Abaeté, presidente, .José da Silva lJIafra, 10 8ecretnrio, -
Herculano Ferreira Penna, 20 secretario, - illallod Tei,xci,'a 
de Souza, 3° secretario, Fredcrico de Almeilla e Atbu
querquc, 4° secretario. 

ccnsura3,n~o devião ser tomadas senão como ullla e~prcssi[., 
de 0pposlçao; quena eu aS81ln mostrar que mIo mo o!fenÓ!'! 
com as \lalall'as do nobre senador, 

Sentlo o ri,fllo-as cousas tomão se cema. de quem vem-, 
alguem" ouvl~do mal, s.uppo~ qlle eu tUlha dito essas palavras; 
mas repito, (lIssc: (( As cousas tomUo-se como (/omle vem. " 
N,IO ba nada mais fucil do que em alguma 'distancia urro se 
ouvirem distinctmncote as palavras, 

Mas, desde 'lue> ou disse a collegas meus, cujos nomes po
deria cit~r, (lunes linhão sitio as minhas palavl'as; destle que 
cu, no fim da scs5,io, me dír:gi aO SI', sCIH\llor e lhe dís.e 
quaes linhão sido as minbas palavras, e que nuo tive a menor 
intenção de oITende-lo; dcsde que eu nrro me dirigia ao 81', 
senado!', e sim ao meu collcga; desde que o SI', senador tinha 
dito que retirava as suas palavras, eu nada mais tinha que 
ver com essas palaV!'as, nem eom o incidente, Não me dei, 
portanto, ao trabalho de, quando aPI>.~reoeu impresso o seu 
!liscurso, U' examlllur; a, ~e não foss.o mfol'matlo, estando na 
camara rios Srs, deputarlos, de que esta reclmMcao linha sido 
feita, potieria ignara!' o oecorrido, • 

Levanto-me, {lois, Sr. presidente, para repeti!' r.quiilo que 
eu tinha dito: em primeiro logar, cu não me dirigia ao 
SI', senador; em segundo Ioga r, as minbas palavras nada 
tinh,io ue o[ensivo, por~ue eu não me referia A sua pesso~, 
e sim ao lado a que S Ex, pertence, Se "porventura algum<\ 
0[en8a pudesse haver nessas palavras, ella desapparccia 
(leGde o momento em que eu declarei ao nobre senador que. 
não tinha intencão rle oITende-lo, Da mesma SOrle que eu 
recebi como cavâlhciro explicaçãO do nobre senador, de quo 
nas suas palavras nITo tinha tido intencão de orrender-nos, 
assim lambem, se me tivesse escarado 'alguma palavra na
quclle momento, porque ninguem e capaz de reprimir-se em 
cerL1S occasiõ~~, dadas as eXJllicar.õe~, tudo estava sanado, 

Faco esta dodarac!io, SI', presidente, porque tenho por 
timbrô não urrendor â ningutlnl (apohulos) , e muito menos 
no nobr~ senador, de quem nUo tenho a menor offensa e ne
nhum motivo para olIende-lo : c, ainda quando tivesse, seria 
de minha piu'te mais uma raz,10 para trala,lo com deferencia 
e respeito, porque foi esla a educaç.l0 que recehi, que sem
pre mantive, e qqe bei de continuar a manter nesta casa, 

<li /\!I .... bl ... ão de IPlrapaml>. - Não sei se me soriÍ 
licito dizer duas palavras sobre a questãO que se suscilou na 
penultimll. se55[0 11 respeito do numero de vezes que os minis
tros potlião fallar na discussão da resposta á falia do Ibrono, 

Eu disse entãO que nunca deixei .de dar a palavra, quando 
presidente desta casa, aos ministros da corOa todas as vezes 
que a peuiiio, e com pl'eferencia a todo íl qualquer senador, 
nilo sú na díscussilQ das leis annuas, eomo na da resposta li 
falia do throno, reconhecendo-lhes assim o direito de fallu
rem as vezes que quizessem nos ditas dísclISsões; e agora 
acc,escental'ei, o que nessa Gccasião nlio me oC.correu, quo 
do mesmo modo procedia em todas as questões relativas aos 
actos ou il política do ministerio" 

Vendo, porém, que V, ElÇ, decidira peremptoriamente o 
contrl\l'io, apezar da minba asse'l'emCão e de ter (Iito que, 
verificada talbIPo.tbese, 'consultaria" o sl)nado, cbeguei a 
duvidar da fidelIdade de minba memoria e a suspeitar quo 
me teria enganado, Felizmente não (oi ,assim; porque, recor-
rendo aos Annaes do senado, rec.ouhecl que a minlJa propo-

m;CTlF1CAÇÕES, slçao era exac~a enl todas as suas partes, e até mesmo na 
@ § ... 3hll8 de C:;ln'~'alho ('ninisll'o da fazenda, pela que deixei de referir, 

ordem) :-81', presidente, não pude comparecer á sessão de Vejamos, pois,o que constados Annaes,Eu vou citar as suas 
sabbado, porque, como o senado sabe, estou assistindo na ca- paginas e as sessóes respectivas, afim de que cada um dos 
mara dos 81'S. deputados á discuEsão do orçamento da fa- S1'S, senadores possa verificar por si mesmo a exactidão ÚO 
zenua, NãO tendo comparecido a essa sessão, consta-me que digo, 
que o nobre senador peia provincia de Goraz bavia feito Na sessão annual de 18ti8 o presidente do conselbo, que 
uma reclmnar.ào ácerca de um aparte meu que appareceu no era o Sr, marquez de Olinda, CaUou na pl imeira discussão 
seu diecurso: do projec.to de resposta á fálla. do tbrono nada menos de seis 

Devo explicar ao senado em (lererencia a ello, em defe" vezes, a saber: 
rencia ao nob1'8 senador o a ~ada un1 de seus mem!Jros, que I" vez na sessão de 24 de maio, (Tomo 1° dos Annaes, 
não rlei aparte algum ao SI', senador guando fallava: disse pai!, 13i.) 
apenas aqui ao meu collega, o SI', minIstro de estrangeiros, 2' vez na sessão de 25 de maio, (Tomo 1° dos Annaes, 
quando S, Ex, fez UUla reclamacão, que as cousas se toma-I pa~, 145,) 
v,10 como donde vinMo; qunria é~ dizer nes~a~ palavras que, ija vez na sessrro de 26 de maio. (Tomo 10 dos AlIltaes, 
estando o nobre senador em 0PJloslção ao m\nlSterlO, as suas paI', 170,) 
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,. 'fel: na sessão de 27 l/e maio (Tomo 1') dos Allnaes, 
pa:g, 184. ) . 

/I- vez na sessão de S1 de lnai{). (Tomo 10 dcs tlnnaes, 
;pag. 2~3.) 

6' vez na sessão 00 1" dejunbo. (Tomo~" dos Al!naes, 
jl.a~. 1il.) 

11' ~hU'li, portanto, que nJo houve o menor !H[ui,oco na 
proposIção qu~ avancei, e escusado me PQ1'cce t!'atal' das l~is 
ll.ll11 uas, porque em sua discussãO, ilssim como na das pro
postas do poder executivo, estamos torlos coneonli3s, inclu
sive o Sr. presiJente, em que é permitlido aos minis!r'os ria 
corôa fallarem as vezes que qurzerem. A duvida c rleç,i.,;fio 
que houve foi só subro a discussão da resposta â h:hl do 
throllO . 

Consta tambem OOS Anllaes que diverso não era o lllau 
modo de proceder nas quesW~s I'elatívas a acto~, OH il poli
tj~a do IlIlnisterio, ~omo ha pouco declarei e pa;;so agora a 
mostrar,. 

Na sessilo de 11 de maio de 185S, que foi ° aono ~m que 
pl'incipiáriIo os Annaes, fez o Sr. scmdol' Silveira d:\ illolta 
(u'lo posso. deixar de pI'oferir o seu nome para o designar) 
um requerImento, concebido nestes termos: « lle'l'!eiro 'l'1a 
JlIj pecão ao [IOverno os sp.gllillle~ esclarerimentos: 'l°, qllnl 
o maximum dos saques q,!IC o gOI'efllo garantiu ao {!CiMa 
llfal.a, !lfac·Gregor e Comp. , 1'(/0 l)~q;tctr. do col'rentc 
mez, elc. 

Sobl'e. t~1 requerimento [aliou o Sr. Souza Franco, que era 
e.ntão mlOlstro da fazenda, quatro vezes : 

1', aa sessão de 12 de maio, ('famo 1" dos Arllwes, paR· 33,) 
2ft , na mesma sessão. (Tomo 1° dosA/Mae.\! pag', fif,) 
3·,Msessii.ode lãdelllaío, (1'0010 l' dos pa3.6:l,) 
4·, na sessão de18demaio. (Tomo 1° uos pai'. g;l.) 
Poderia apontar ainda mais exemplo.::. ma:; creio 'lne este;' 

são suflicientes; e confesso, á vista di"to, ílua me causou 
a.margura ver comlemnafia uma pratíc~ ob3<'r'mda e súftuirjit 
durante sete aonos, com scimcia e racienda do senad:), [) 
eondemnada, talvez como irracional, por uma Meisão de i'll
proviso, que eu resp.eito e acato, IIk1S 11 que mo m,o ['OSSO 

conformai'. 
Cabe ainda A(fUi ponderar' que uma till l'r'ilticil nJ.() fui i:;

troduzida e adoptada deSalJercebitla e sormteir,HT\CntJ, m,l, 
sim com pleno conhecimeuto e acquiescenGÍa d" se:li:,tv, 
como se verá do que passo a e. p(k 

Tendo obtido a palavra o SI', viscon,le de Hahoraby na seC'
são de 11 de maio de 1858 para olfereo:er tllll rc',IU~ril!nnto, 
e declarado ao mtl:>mo telilpO q\!e (} não llprCSC;1tiHia 0'1r e;
cripta, se {) ministro da fazond.l quixcósn "ilr verb~:lIlent3 n,; 
informações exigidas, ilO que e.te annuiu, pl'ore,iu eS~'1 
occasiiIo a Sr. visconde de Jequitinbonha um pda 
?rdem, que eu peço permissão aI} senado para IOi·. J'vr,:ue ini 
)\lstllmente sobr~ elle que rccahlll a decl:u',,,;,iu "'l',. '.Jll ,'110 

fiz a respeito das vezes que os ministros po<l1;10 fali·, ..• -"n 
O qual chamo a at!enciIo do nobre visconde, "eu 11 'J te,,· , ;j' dis
curso é o seguinte: (Lendo.) 

« Vou fazer um requerimento, Sr. pr\l:>íilenío. y, Ex. tem 
presen0iado nesta sessão os inconvenientes que podem resul
tar ao serviço publico o ás discussões (lo senado, de [lrro ha
ver uma regra certa relativamente ao dir~ilo c ao modo pcr 
que os Srs, ministros da eorôa podem pedir a p~lilvra. V. 
Ex. recorda-se de que o armo passado Ih Ulll<l indicacfLO, IHI~ 
foi remettida fi mesa, collllniss,to respectiva, afim ri,,' fiaI' seu 
parecer estabelecendo as regras como se devem fazel' ínter
jl~lIa9ões aos ministros. Levanto-me agora, fll'iT'leito jJilm 
dlspertar a attenção da ilIustre commissilo sobre eSSê objecto, 
que me parece urgente; e em segundo Ioga!', porque desejava. 
tambem que V. Ex. tomasse em~ consirlel'il~iio, co!no presi
dente dessa eommrssão, a. ncccs.ldarle em que mUitas yeZtlS 
está ~ senado de ouvir os nobres ministros da corôa, sem que 
todaVia esses discursos sej:To considerados in te ira e &Dsoluta' 
mente sujeitos ás regras do regimento. 

« O caso que -ainda ha pouco s& deu prova a necessidade 
d~ que aca~o de r:11Iar. O nobre senador pela provincia tio 
RIO de JaneIro pedIU a. palaVl'il. para. fazer um requerirnCiltil ; 
fê-lo; S. Ex. o nobre ministro da fazenda entendeu que era 
do seu dever e de utilidade publica pedir li pula vra para dar 
as informa~ões requeridas pelo nobre serlador, Or", 80í(nodo 

o regimento .. cs"c pedido, da paht'/ra do nobre minl"tnJ (I .. 
fazenda Cllglll 'Iue fO:l,.e (lUlado o requeriment,) pnra ~el' di:;· 
cut~do aI!Hlnb~:', 111,.:15 dig'O eu: o nobre ministi'o da rHzcndil, 
il::-SIIH cama O~ outros u~bi'e5 millistro5 da cOI'Oa , l'epl'{~:::'(lnl íL 

dentro. do 5ei~(li]o; {le,nnltt~--~c-me fi. eXjlrc~siiol dtH\9 pC::i ... :oas 
muríie·3, uma que e o tllil!!3tI'O (la COl'Ô,t c outra. que e o 
senador !lo impcdo ; quando falia como sdnador do impcrio, 
sem dllVldt\ alguma deve sujeitar-se em tudo c [l0l' tudo ir,; 
regras do I'egullento; mas, (lllando filHa como minisll'o da 
coroa, para prcEtar. iaform'\çf>es ao senado, creio que é rle 
rIgorosa Impol'Lmc:a que OITo sc considere o m!ni~ti'o da. 
sujeit? 'i,s rúgrl1s do regrmcllt:0 1 , pontttc t!i1~li podem 
€!"!'allllL:BSlma6 vantllgNbl, p:'H1CI!nln~tmte [H\I'a evÍ(nl'em -$0 
d:scuss6es que podem tomar muito tem~w tL~ Ito~sas scssõcs. 
As mat.eriili' yodem scr tiio m'gcntes que o publico necessito 
de mrurmnçoes 101:(0 e logo; entretanto que, sendo 953113 nlil
tenas dl5cutltlas no dia 5eg'uinto em virtude rio, tramites do 
regimento) acontece o contrario, ntlO se obtém cssa van
tagem. 
. «1'01' i,;~Q creio, SI', p~e,ideilte, 'lue sempre o sCl1Ido 
ju1;!ou, quo, f{Uantlo ton lHlnIstro da et::l'ua. 1;ü1lin ao polavra) 
83 lIeyla úon$ld~ra-Io .fÓl'3, rJ;iS reg-ras do reg:meHto, pant pn* 
der Jnfol'lu;u' lm:nclhatam3flte e acabar f.L di"cUE;sfi.o. SÜ

f 

poré:H, V . .Ex. entende flue es~n fH'atic,; t:u senado uilo deve 
co:rtrouar .. entilO é IlT'ccíso UllH deciaraç,lo no regimento, por, 
'100 etia o de vant::gcm, 

E.lI lcn,bm·me Ijuo, ql1anrto 'Hrui se di6Gute o orçamento, o 
mll1lstro da rel'arll~rro cujo) orçamento se dhcute pede a ra
laVl"iL mUltas vezes, e o sen~dO uilo o ouve fOI'CiUlo, mm-ti{)
meo; pelo contrariJ, er:dw-oe '!e pr~zer ao vei' que o mí"j3-
tl'C R(! t~sfor0n ;?1l1 d;lI'-~hc a:; IlHli5 amplas inrot'mncõ~s sobre o 
objeClO de 'Iue :lO traln. -

« "'-,sim., m~ parece que de duas U1la (V. Ex. perdóc qun 
meu prnsamclllil com r~la clarez.a) : ou se dl~"O 

cun~lant0 do i:l~nado, quo o mjni$li'U 
a paj~H'ra P,'1i\l. ia(<Jrmar não cnLnt 

na regra ou catUQ V. Ex. ;.!:; ler fi hondade 
do tOlllar ela ct}!l:til!enH~·;(J este meu l)UaU-
,In trn!.at'-s-:; da~ " flue ClIl 

sua ~ahcd!lt'Ül n cummi$~~o c mttis COIí-
ven:enti} e Vt~íl1njo~:') pnrJ. as il035.a::. :,;,es::ue3. 

{( Dt:'~;('.ulpc V. Ex. eu ier lomatln [lo!' mÍnutos (l 

~tHl a.l!el\~':l,), de:-:;ctl~pc ig~idm~nt2 o oen\hlo; creio Ilue 
1f":,W e de Jtllj)()rt,;-lllelit, » 

~\ t)~to di~c~u's() dei a I'(\~po~~ta que p:IS:30 n ler. (Lendo.) 
{( !V Ulli o. e1lt duvida (PU] os Sl's. miHist'fOS lia 

el~' e quaiq,Lc, díSWf,s:7u r·c/.ulilJ(! rl ne!loc!us 
toma" a palavra as fJIle (Jl.o:.etê)rl ; 
a que I!f~ teaho c{c,)) • 

a. minha l'X!P1st.a em tCl'm!)s 
a mill'illl:l CL1ntc5ttlçilO, 

:iC IIHú :\ a IlIJl·Q'/OU. 
é~ }JtI!S, f!Y0 Ge altrra um IOll'ga {lata, 

c. HP[H'OV:1r!O implicili!!ncnto Pé!a. :.<.iaiple3 dó:!-
~[~;tO iI~~ V, Ex,? Esta tpWsL1n, ~'I" náO l)úth~ 
dCfH' nS:-.H'n, convem (lHe ::.eJ .\ P" Uti'l,1. Vl'Z {HH'a nuo 
t);:;L(u'mos eXj:ostos a C(].J~lUuat! c3cilaeõ~s e vai-vens iniler.o
rl)~OS para o ,wna,10, e a iutclli~)'l'nci,is arbítr'arins e filhas tio 
w,plra~õns do momento. Conchlil'éÍ, por'tnllto, pcdindo a y, 
Ex. qu~ l'ocon~ld(;l'e a sua tteclS~to. 

LHHO e,qnccoll:!O Je uma di,tillcçno feita por V. Ex., o 
qlIe me pa"ece til;1 i!0UCO escol~sticil, entl'c decisões do prc
srLcllte e deClsôe, do seuado, mas que cu nfio duvido admít
tir. Seja-me, porém, permitti,io razer tamuem uma distinc
~ão: !i;) as decisõcs do presitlcntc nrro forem contrarias ao 
r';guncnto, se !orem justas e I'azoaveis, e tiverer:1 em seu 
rav~r ~ assontUl\ento do senado, ti de rigorosa jllôti~a '[UO 
SCJ1W ollscrvadas e mautldas; mas, se tenderem a viohtr aber
tamente o re~:mento, ou 11 COMetar a libcnialle da tribuna 
li fóra de dlt~ida que n[\o tlevem seI' tolerada.. ' 

O 5l. I'nESW"/iTE : - Tenho do fazer ao senado a se
guinte dec1ara~ito: Julgando muito imrortante 11 iluêstilo 
sobre a qual proferr a dec!são a que se refere o lIobl'3 
sen~dor, mandei examinar na secretaria todos 05 prece
(\ellte~ relat~yos ás vezes. (/uo os 8rs. ministros têm fallado 
ni! dI5'cll~S,lO do voto de, graças, c r1:l5 das leis aUIH:as 
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·í,ú"'lhC. quanto :t e~Lil", não O';COirc ,lul';,b; ,Ieve·"e e,peml' I «!limo. peia lei~ut·« da nOla,,"1 discurso que em sessão de ':lI) 
o Il'ah1llhO cumph\ln li 'lUO so osta pror,ctlcntlo. DepoIs que de maIo fie !S1'2 proferiu nesta caôa um iIIustrado senador 
e~l() 1.,·ab"liJo ",Iivér c"'lcluic!o, a mesa proporá ao senado. [lHla 11I'ovincia da Bahia, meu di,;tioctú <lmi"o separarld'o-se 
"'f~dllo I!ue juig'''' cC>llvenienLe. . _ do lJarti,!o coascl'vado,', do. qual fUra outlol'~ um dos prirr 
. 1,,"0 f:0il~ultCI.'lO ,cnnllo se IleVla '!,tl i1il~ dar a ~lllavl'n ~10 clpaes Ol'tlillllcntos, demmemnllo o seu uti po,Midalis como 

::Sr. 1l111116!ro~da J~',lI,;a, por uma rnao, o e a ,e!'lIlillc: o !Sr. um granJe mdl, coma um emJJarnço para o systemâ repre
vl>conrlc 00 ~,np,lcany, <ii"l fm pr,'slflenlc por llllutO$ ~nnos seutallVo. IJ acollselhantlo em summa a organisacão tio' um 
ne'3ta cas(l} fl~c.\al'(lu i.jl;W :10 t'iC;J tprnp~ nl10 $G conceília. a novo l~nrLidu, {íU~ \'iess~ l'e~ell~rar as insLitl!ições do paiz ; 
pa!nvra na d!scus.::ão tlU valo ne g:'aças (\0 i'enadl.H' que era taJ"tl11iWi\ mo jitlJ'cceu a mfluencia que eS-S6 dlscur50 teve na 
tambem milli,tt'o as mc"nas Yeze~ quo se concerlia a mllllan~n política entITo começada, qcre, ainda depoi:> de pas-
qualquer ()utro L'orlilolú, tün"'J IWVldo essa dccla- SilrloS dous annOi, julguei conveniente aproveitar a primeira 
raçi10 da parte ue uma pessea telo aut'H'isaua como o SI'. o[llJMtunid,lIlc que se me olTereceu na discussão da resposta 
viscólIlJe de Savueilhy. lIlllc,,,ii '1"C uito devifl cOllsu!Lar ao á falta do t.itI'OIlO da anlecedenle sessão, P,lI'u traze-lo nova
,<emulo, por não iWV01' ullilonuidaue ou decisões tlo~ jJresi- mente á le;niH'ilnça do sena,!o, fazendo sobre a sua materia 
dentes. ulSumas I'eflcx,k~ com o fim príllc'ipal de indagar os motivos 

Fa~o com clf"ito tli,I.i!l~ç,io ~!ltre c!ol:iSÕ~5 no presidenle por (Juc o illu!itl'c senador pela Ilauia ll,10 occupava o posto 
1; deltbernç.ões, ou pl'cct'dell;~., GO senado, Eiltelll!u lilHl as que por tltntos liln10s lhe competia na nava silllaciio, e de 
def.Í,õ0s dos preci(:enlcs nlio tem a n,leSnl'l (Ol'2tl :jue as deli- saber se os l'e::uitados lJ.ue ell,t i'l tlando correspondiJo ou 
úerncõcs do senadu ; a e;(,IS deVI) olledecer, ea,,'ctallto que suas IHlll'lOtlcas vistas e esperancas, 
lnD jül~o aUloril:l<Hio Dqra ;·,Iterar as dccis()t~;:i rio~ pt'e~idalit~!i, e$~Ii.\r'eGiI~lenlnti que então obtive'" niio rorao l:lo com-
com às fJllaes entender quo não (]"I'O cunfOl'lllal'·mc. Este ploto; CJl<lO d",ejava; ma" no comeco do "cbate quo ainda 
pr\)ecdimenlo não pode oITende.r (i'lu{;~le5 que lêm tido u.ntês . agoi'u occ'Jpn o 3eilflílo coube me a sâti:;facrto do Vel~ suhir á 
de mim a lJOIli'a de occuílar esta ca:tcil',t. tribuna fJ meu honrado co!lega, não só pál'1l confirmai' com 

eonduo dizendo (!ua se C"lú exalllill<Hldo a 'Iuest~v (:e Ilue toda 11 fran'IUC7.;t fi faclo, po'r mim citadrt (Ie liavO'r S, Ex. 
BC trata, e que, quaudo eHiver completo o c:"(:'ne, a. mesa oiTerecido uo partirlo dominaute lIa nova' situacão um pro
]l1'oROrá ao sellado o (!ue julgar cOllvelllenle, para 'fue ul{ue gramma, que 11'10 foi acei to, mas Ia:mbem para êntrar na ex
estabclcciuo como reg'!'ll o (Iue elle adaptar coma lilalS aCCl'- plicaciío do me,'IDO pro)!'I'IlOlma. cuja leitur'a foi depois repe-
1aua. tid" em tudo o seu conlexto pelo hoarado senador por Goyaz, 

o SI".II'iou'ot!\ Ba"",,,'pe!a (mlem):-No COI'rei" ,111'1'- Alg\'mns nf:"xOes desejo fazer, SI', presidente, a respeito 
m"lil ,Ie hOlltulH fi Llt'ibue s~-me C()!110 aparte um periudo do uc,te importanle documento, que tanta luz veiu derramar 
"j~clll'so ,to SI', i1crrilz, En e~tal'ia ITa da ol'd~H1. se dés,e ~o!Jl'e Il. uri;:cm e tendencias da nova situacão; mas antes 
11m aparte tào extenso e em 'lue mnuifeslasõe i,lón, 'Iue 11;10 disso devo o:',el'var que em paiz regido [101' u'ma constituição 
~,~lào de accordo com ouir05 apartes meus, Convem 'rue se como a do lka"l parece-me que nenhum dos partidos tem 
rectifiljuc isto, e me~mo Ilue se evite. Itcccôsid,lde d,) exeogitar ou procurar em qu .Iquer outra 

O SR. FERRAZ: _ O nobre scn;u!or foi l;;o 1lI'.;slcrio,'\ em [laflO I!OVUS pi',incipios e tbeorias políticas que lhe sirvão de 
il[wd~.il'a ou dIYisa. 

$uas palavms, que Jl~~,n Ilue me diga (fI·mi foi o "parte. llar-a Cilnl'encido, COlHO estou, de que a constitUlcão contém em 
a l'cctificacàl, assim s50 os estyias, [Jor'jUC riu outro modo si lu do quanto podem desejar, no tocante U instituicões poli
parece rplé as suas ultimas pa!,lvras t('nem algu'llil cousa. a ticas, aquelles flue mais sinceramente se interessão pela 
'lHe o nob"e senador u;1o tem ,lireito. rócle me achar singu- i;rantleza e prosperidllJe deste paíz, cOflsidero-i\ como unic() 
lar o 'lue qllizer, m~s desejo que n vet'ilatle seja sabida, prograIuma iligno da adbesílo de todos os brasileiros, e (aco 

O SR. PI:dENT.\. IluEr;o:- A l'ctificaçilo (iue pe,lí consiste incessantes votos para 'lue seja fielmente exeeutadl\ no meIo 
no seguinte: de qU i16S(!Uer vicissitudes INr que haj'to de jl'assar os par-

Ol'uva o Sl', FCITnz; o Sr. CanrJido BorGes d,'u-Ihe um I"J08. 
aparte, dizendo: "N.io confunda uma 'lU outra dmuissdo eom Quando pois observar, por exemplo, que um partido Ín
as demissões em massa,,, O nobre senador, respondenuo sCI'eve fi" sua ban,leil'a a morlerna ma.xima-o rei reina e não 
a este aparte, disse: (Len{lo.) goverILa,-passllrei a consultar a constituit;ão. e emquanto 

"As demissões em tllil:!.a, roe:;mo de cerl;\ cldsse de \ ncHa encontrar os ,uts, !J2, 10'2 fl' 1'26, declarando que o 
empregados, O nobl'~ ,senadol" por e:<emplo. estuüdu n,a ,\U- poder !HO';C,:aJf'!' é 11 chave t~e torla. a ol'ganisação polílica, e 
mmlstraç,io rio mUn1ClplO neutro. su llvesseo exccul:Yo lia Cil- delegado 1Jr1vahvrLl'1Mle ao lmperador, como cbefe supremo 
nwra municipal n seu car~o, u,;o tiemilliria os fiscues todos tia naçüo c SPll primeiro representante, para que inecssan
que não fos,cllI da SGa clJnfianra 'I " tmncnle vele sobre a manutenção ,1<1 inde[tendencia, equilíbrio 

Ora, é justamente este t"ccl:u r!co ,liscur,o do nobre scna- e uarmo;ria los mais poderes politicos-; que o imperador li 
1!01' que se me alLriuuiu, pontue, em vez do nome do nobre o chefe do potierexe~utivo e o exercíta pelos seus ministros de 
;;enadol', puzerão o meu. e5t<1:1o-; que, se o Itnlleradorsc impOi;sibilítar para governar, 

ORDElII DO DL\.. em se~ Ioga!' !/overllará eon,lO ye{:eote o principe,impel'ial, se 
fOJ' mUlor ue 13 aonos. per:lIShrCI cada vez maIs firme ua 

1l0TA~io DE SU~8 AI,TE;\A8 A PHH\GEZA 11l;>llRlÁL E A. sr"" convicçiío de que aque!la mllximu, se não é inteiramente 
D. LEOPOLD1NA. fals<I, se é a[ljJlicavel a algum outro paiz, não pódo todavia 

Entrou em1a di,cuí'SJo,passQu jJam a '2', e llc.ta para a 3', ' ser Ildmittida no BraaH, onde por virtude de t,lo claras dispo-
sições da sua lei fun'[runental o monarcha deve não só reitlar, 

sem debate, a PI'opo5icão da caroara dos deputados relativa á mas ImnllCm govel'llaJ' sob a respoosabiHdade dos seu~ mi
dotacrro de SUI\ Alteza a PI'inceza Imperíal o Sua Alteza a nistros, 
Sra:D. Leopoldina. 

RESPOSTA;' F..!.LLA DO THROi'iO. 

Pro seguiu a 2' discussão 110 projecto de resposta á falia do 
thl'Ouo, que ficúra adiada ua sessão antecedente. 

O /!i •• , Ferl'e1,.,. Penua: Conheço, SI', presidente, 
quanto é desvantajosa a minlla \losiçfio, cOlll.Íouantlú a tomar 
jlurte nesto dehate, depois de baverem discorrido sJ)bre as 
pl'incipaes questões OI adores tão distinctos como aquelles 
que me procedêl'ão; mas não posso esquivar-me a essa 110-
eessidade, que considero tambem como comprimento de um 
úever, 

T(io viva e profunda foí fi improssITo causada em mel! 

O .Sa D, ~bNOEL :-Nenhum partido enlre nÓs adopta a 
ma:uma contrul'la. 

O Sn, J7Er,~E1RÀ PENNA,:- Aind:l não asseverei que um 
partido a tem adoptado; mas o meu nobre amigo, que me 
honra com o seu aparte, lambem não negará que o nosso 
illustre collega, li cujo discurso alludi, e outros brasileiros 
distínctos a proclamão como condição essencial do systcma 
rept'esentaltvo, 

0. Sll. D, M.l.1WEL :-Algumas pessoas, sim; mas não um 
partido, 

O Sn. Flml\EllU. PR~NA : - Quando ouvir dizer, como lil 



120 SESSÃO E~113 DE JUNHO DE 1864 

ouvi, flue a nomeaç1Lo d05 pl'esidentes de provincia depentle 
sóruente da confiança do ministerio, consultarei igualmente a 
conshtuição, e, tendo em vista não só o citado art. lO':!, 
como tambem aquelles em que se declara-que ao poder 
executivo c 'dos empregos civis e poli-
ticos, e que ncia um presidente nomeado 
pelo iruperador,- continuarei a entender que o eidadão em 
quem recahir a escolha deverá considerar e agradecer esse 
aeto como uma demollstrllcào di!. alta conlianca do cheCe do 
estado, manifestada, senno· pela sua iniciativa, ao menos 
p~la benevola approvação da proposta dos sens mi
llIstros, 

Se continuar a ouvir dizer que a camara dos deputados, 
[[t:ando escolhe o seu presidente, exerce corno que um di
reito de apresentacão para o cargo de presidento do conse
lho de ministros, é que a etIectiva nome~ciio dessa pessoa 
bas,ta para que a organisação, do gabinete ·seja tida como a 
mais parlamentar, procurarei sobre tudo, guiar-me pelo 
que diz a constituição, e, encontrando os artigos em que eJla 
declara que a eleição do presidente de cada uma das ca
IDal'aS legislativas deve ser feita na fórma do respectivo 
j'egimento interno, isto ê, como mui! convier á sua particu
lar economia, e sem interveução do qualquer outro poder; 
que ao poder moderador compete nomear e demittir livre
mente os mini.iros de estado; e que tado o cidadão póde 
ser admittido aos, cargos publicos, civis, politicos ou mili
t,~re~ sem o~tl'a dllfc!,ença ,que não seja dos seus talentos e 
Virtudes, nao poderei conSIderar como um desrio ou in[rac
Ção das maximas e condições do systema constitucioll~l o 
facto de seI' o g,nbillete presidido, pur um simples deputado 
ou senador, ou amda por algum Cidadão que não faea parte 
do corpo legislativo, comtanto que seja dotado de qualidades 
que o recommendem a confianca da corôa para tão elevado 
posta, " 

Qua~to ao ar!. 61, apl'ov~ito a occasiuo para declarar que, 
por mUlto plau31vels que seJão as razões em contrario. quanto 
mais renícto mais me convenco de que nlio se con[ortlla com 
a constituição a intelligegcia "que torna obrigatol'ia a conces
são da fusão, porque veJo que assim po!lcl'-se-ba dar o caso 
ele passar qualquer di1-posição legisla tiva sem o assentimento 
d~ uma elas camaras, qu~ndo outros artigos, cuJa intelligenc:a 
nao admltte a menor dUVIda, eXigem neceSSUl'lamente o con'
curso de ambas, condição esta que se verifica quando a 
fusão é livremente concetlida, embora passe a proposicão 
~ontra o voto da maioria, ou ainda da totalidade da camára 
que faz a concessão, 

Das obse~vacões que acabei de fazer, SI': presidente, sobre 
a desnecessldaàe de novos programmas pohllcos não se deve 
inCerir ,que cOndem!lO a existencía dos partidos, ou desejo 
que deixem de mamfestar com toda a franqueza as suas idéas, 
Reconheço, pelo contrario, que do desenvolvimento que se 
houver de dar às ~heses da cons\ituição por meio de leis re
gulamentares mais ou menos IIbemeJ, do modo como os 
ministros exercerem asattl'ibutcões proprias Jo !loder execu
tivo, da natureza das medidas que empregarem ou propu
zerem ás camaras pa:ra satisfação das necessidades proprias 
de cada época, d~ve necessariamente provir a diVIsão dos 
partid?s e, por conseguinle, a organisaçilo das maiorias e 
opposlções parlamentares, 
, Para direc~ão do ,novo partido, cuja Cl'eaçilo imaginàra, 
Julgou convem ente o 11Iustrado senador pela Bt\~ia or.sunisar 
ump,rogramma, {Iue a, par de certas maxim,as e prlllcipios 
pOhtICOS, que todos aceltão sem a menor dUVida por já faze
rem parte da propria constituicão do estado, comprebende 
outros artigos, que, não tendo lmmediata applicaciIo, e de
p'endendo de circumstancias mui variaveis, nã.o podem servir 
de base a um compromisso de longa duracilo, 

Pôde isto ser notado como defeito, mas em todo o caso 
dev~, se fazer a justiça de reconhecer que o illustrado senador, 
o[erecendo um tal trabalbo aos seus alliados, retirando-se 
da ~irecção do, novo partido desde que as suas idéas nào farão 
aceItas, e contmuando a prestar o seu poderoso apoio á. situa
rão nascente em vez de ~ostilisa-Ia, tem desempenhado bon
l'osamente a solem~e obnpção que eoutrabira pelo seu dis
curso de 20 de maio de lS62, e Ill'occdido com a franqueza e 
.generosidade proprias do seu caracter, 

Não posso privar-mo da satisfação de rt!pelÍl' nc:,lc "H' 
mento as pl'oprias palavras de (lue se servill ullim:tillcutc " 
honr"do senaclor para explicar o seu procedimento, pontue, 
além (le indicarem por maneira digua de pal,ticulal' ultollcll'l • 
os erros da situação nascente, os perigo. que r1ahi iJU(fCI" 
pt'Ovir-lbe, e os meios de preveni-los, exprimem soutil1leut('" 
que ° tomito cada vez mais merecedor do respeito e S)'lllpU' 
thias dos homens Í1ll11arcines, 

" ,OITereCÍ este peo_gramma, (disse o iIIustre senado,' 1lc1a 
Babla) como COIlUlÇiJ.O dQ mlllna arlbesão no novo par!wo, 
porque, senbores, eu llcrO posso cuncebo,' um novo l,artid<J 
sem ídéas, sem princi~ios; um partido, quu quer viver da 
opinii'l.o e não só da força cllicid, deve t(l[' pri1lcipio~ deliilidu5 
e assignalados, Sem idêas, sem pl'irtcipios, em Ilomú ele que 
compl'omisso poclem os chefes manter a unidade o disciplinil'! 
Sem idéas ajustadas, fiCiUulo em aberto as li ucsWes fUllúl\
mentaes, COlIJO póde o ministerio, que representa urna opi
niãO, baver-se per'ante uma 0PllosiÇão que totlos os dias o 
provoca e todos os rlias o interpella? E"se ministerio não 
pôde deixar de ser timido e vucillunte ; ello ba de caminhar 
entro brasas ardentes, ba de ser irresoluto e temeroso de 
proferir uma palavra para uão suscitar suscejltibilid:ules, 

" Não sei se o progl'1lil1ma foi aceito; tenho cÚllsciencia 
de que o não foi; 11elo menos não foi publicado, e pro
~ramma não publicado não é Jll'ogramma, por(lue programam 
e, a mani[esLação das idéas d~ um p:utidll l'~ril. ser conlw
cldo, para acarear adhesões, para fazer prcscil'tismo, Era 
esta a minha questão, e, como gosto do ser franco, digo que 
!,or esta razão não aceitei o directorio, 

"Não aceitei o directorio tamhem por outl'a r~zãO, e é, 
senhores, que eu entendo quo o verdadeiro directol'io, o 
dü'ectorio natural dc ulllJlal'tido é o prorrio Illinísterio, sa
hiJo desse partido; um irecterio tóra do miuislaÍo. ser
vmdo ,se dos recursos do ministerío, é um status ill s/alu. 

I( A vel'dade é a seguinte: a victol'i .. do directorio ha de 
ser sempl'e a del'l'ola do ministel'io ; o directorio ha rle fazer 
amigos para si e inimigos pari!. o ministcl'io 
. . . . . ~ . . . . . . . . . . 

« Direi, pois, ao parti,lo liberal, como disse em 1862 :
legitimai vos pelas idéas; se as idéns que vos of!'ereci uuo vos 
servem:, procurai outras; mas mio podú:; yiver sem Lanu0ira, " 
s~m um campo, sem uma ol'~alji:;acilo1 sem UJIHl di3C!Vlina. 
lmi-vos, deixai sosceptíLiJidades "pe»01l05, p3rtl que uão ,e 
diga, como disse um cios libera0. distinctos da Franca:-1l 
causa libeml é sempre infeliz, não Jlor causa de seu-s inimi
gos, mas Ilor causa dos seus il.U11gos, 

« O que eu não quero, senhores, torno a rCllctir, são os 
partidos sem ideas, sem as tl'ausCormacões exi;:idas pelo 
estado real da soéiedade, A apparicílo "do parÚtlo liberal 
ant,igo, com as Illesmas ideas, com ·as mesmas tradi\'~es, 
sena um anachrolllsmo semelhante ao da bella do bosque 
dormente, que acordou com os tl'ajos e cum as medas 
do seculo passado, causando a admu'ução da gera2iio pre
sente. 1) 

Posto que o ilIustre senador pela Bahia assim mani[es" 
tasse com toda a franqueza a persuasilo em que estava de 
não ter sido approvado, nem aceito, o seu pragramma, asse
veroll'nos o honrado senador pelo Rio-Grande do Norte fJ ua 
o fôra 1'01' grande numero de pessoas reunidas em sua casa, 
e a esta infol'lnação devo dar inteiro credito, u té porque não 
posso explicar de outra maneira ° facto, que tenho obsor
vado com sorpresa, de ser vÍ'I'arnente apoiada por tão dis
tincto brasileiro a política da nova situação, apezar de mos
trar-se contraria em diversos pontos de grande importâllcia 
ás opiniões e desejos que S, Ex, tem constantemente mani-
festado nesta cusa, ' 

Sendo, corno iJ hoje, conhecido o programma, e não 50 
podentio contestar a bondade c convclliencia dos princípios 
ahi estabelecidos, lIem a nobreza e gellcroúdade dos senti
mentos quo o dictárão, j<i .üIo admira l(Ue o bunrado senador 
pelo Rio-Grande do Norte, estando persuaJido de que esse 
programma fôl'a geralmente aceito pelo nol'O partido, e nn· 
trindo ainda a esperança de 'l'e-Io fielmente ob.crvado, reicv6 
os desvios que até agora tem bavido, e continue a HJloial' a 
pulitica da situação com ·a'luelle fcn'ol' e :;inceridlltle de que 
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dá provas sempre que tem de exprimir suas convícçõc3 sobre 
qualquer assumpto. 

E' com eITeito para admirar-se !IUe,approvarlo o programma, 
não se julgasse conveniente ]JUlllica-lo pela imprCIlM\, ficando 
entrdanto o novo partido sujeito iL acclIsac<1o que constante
mente se lhe tem feito de baver aspirado· ao podei', e dúlle 
tomado posse sem fazer conhecidas as suas verdadeiras iMas 
e vistas politicas. 

SejJo, porém, quaes forem as causas desse .ilencio, pure
cc:m~ que vir~t a proposito uma breve anall'se de alguns dos 
pnllclpaes artigos do progmmma, mio só para que se torllem 
mais pu.tentes o. motivos que porvGntura tenMo oh,tado à 
sua aceitação po!, todo o partido, mas tambem para .q~e 50 
conheça se tem Sido observado por aquellcs que o aCOItarão, 
e especialmente pelo actual ministerio, rio qual fnzem parte 
dous iIlustres cavalheiros (os SI'S. presidente do conselho e 
ministro dos nego cios estrangeiros), quo com o nobre sona
dor Ilola Bahia compuzcrão a commissiío encan'pgada de 
ol'lwnisar o mesmo IH'ogramma, 

Desejo aproveitar a o[IPortunirlade para fazer al;.;umas re
flexões sobre as respostas dadas pelos nobres minislt·os ao 
meu anterior discurso, e para pedir-lhcs airHla esclarecimen
tos sobre outros factos; mas confesso que me sinto acanhado, 
porque, tendo alguns dellcsjá falhldoduas vozes, não poilcriiõ 
continuar a tomar parte neste debute, segundo a declarac,lo 
ultimamente feita pelo Sr. prMidente. • 

Posto que me pareça de manifesta conveniellcia, quel' pal'a 
o senado em geral, quel' pam a maioda, quer para a mino
ria, quer finalInente para o govel'llo, que aos minislros se 
concerla a palavra torlas as vezes que a pedirem sobre qual· 
quCI' a.ssumpto em discussão, entendo que o SI', presidente 
procedeu acel'tadamen te não pondo a votos esta !juêstuo no 
mesmo momento em que foi suscitada, porque cOllheco que 
a mato ria exige m~is algm~ exame, para. ser bem regulada 
por novas dlsposlcões 'l'egunentaes, e deve-se esperar lJlle ° 
mesmo SI', ~residelÚe concorl'a para que isto se fuca com a 
maior hrevldade possivel. Entretanto continuarei·n dil'Íltir 
aos nobres ministros algumas observações, a que SS. EEx. 
poderilo responder em [IUalquer OUtl'U occasião que porven
tura julguem opportuna. 

Dh o art. 1· do progl'amma: [lendo) « O partido pro· 
gressista não quer a reforma da constitmção política do im
perio à qual, como ao imllel'udor e á sua dl'llastia, consagra 
o maior respeito e adhesilo, lUas, se no futuro conhecer (lue 
algum dos seus artigos merece refórma, se compromette a 
promovê-Ia sómente pela fôrma estabelecida nos arts, ti·i e 
seguintes da mesm;\ constituição. » 

Applaudindo muito sincera e vivamente essa declaracão, 
repito com prazer os louvores que jiL dei ao ministerio pela 
franqueza e lealdade com que tem manifestado as suas opi
niões e sentimentos sobre este importante assumpto j mas 
nfio posso deixar de observar que o facto de haver-sc a Ilro
sentado na outra eam<lra, em fevereiro do corrente anno, um 
projecto de refórma constitucional, e o numero de votos que 
obteve para SOl' admittido li discussão, a despeito d;Hjuellas 
manifestações dos ministros, parecem sufficíentes para fazer 
crer que não ba ainda o accordo que sería para clcsojar-!c 
entre as diversas fracções do mesmo partido, 

Diz o ar!. 2°: " O partido progressista urro quer a eleição 
directa, Não sendo possivel realiza· la por meio do suITragio 

·universal, a base do imposto ou de outra qualquel' distincçll0 
das classes sociaes privaria muitos cidadãos brasileiros do 
exercicio de seus direitos politicos, J) 

CI'eio que a eleicilo dil'cctn póde ser muito favoraval ou 
desfavo!'avel á~ iMas líberaes. segundo o censo c outl'as con
dicões de que se fizer dependente o exercicio rio direito de 
vohr; mas em lodo o caso parece-me desnecessal'Ío este 
artigo ú vista da declaraç,lO já fcita no antecedente a res
peito de toda e (lualquer refúrma da constÍluicão, 

Declara Q nl'ti:;:o seguinte que o partido progrcssista- não 
quer descentralisação polítíca, que considera incompativel 
com a integridade e for~a do imperio, - í) sobre este ponto 
estou de perfeito accor<lo, assim como estou convencido de 

. que, se nito bouver muito patriotismo e muita discriç<1o no 

. uso das Caculdades e prerogntívas já concedidas pelo ac(o 
addícioIlal aos poderes provinciaes, poderão dahl resultar 

gran.,les malcs ús proprias províncias e serios emba!'agos á 
arlnlllllstração geral do estado, 

Diz o ar!. 4° do jJl'ogrammt\: -" O partido progressista 
oITo quer o ex~luslVlsmo nos cargos publicos. HeconlIece 
que todos os hrasileiros tem a clles direito i"'ual sem outra 
distinccão mais que a proveniente dos seus talcn'tos e vil'tu
des, s,ihos os de confiança neccssarios á manifesta cão e 
execuç<1o do seu pensamento politico. » • 

Tanta import[tncia e alcance !lódo ter este artígo nas 
actuaes circumstancias, que bastana a slIa fiel execucfío para 
provar a respeito de tudo o mais a sinceridade das ·promes
sas do novo partido, acareando-lhe por conseguinte a adhesiio 
e sympathias da móI' parte dos brasileiros, Terá, porém, sido 
a,slm executado? Os factos dizem altamente, e mil vezes, 
que nua, 

Quanto aos empregados de policia, cumpre observai' aindn 
uma vez í[.UC, se o seu exel'cícJO se limitasse áquiUo que a lei 
quer e determina, só devel'ia l'ecahil' a escolha em indivi
duas que se recommendassem por SM probidade, intelligen
cia, rccLid,lo e outros predicados necessarios pam o desem
penho de t,10 importantes [uncções, Desde, porém, que se 
cntende que a sua principal missão consiste em vencer elei
ções, passão a SCI' considerados, segundo a difiniçuo do pl'O
gl':unmu, como empregados de confiunca Ilccessal'ios á mani
festação e execução do pensamento \lolitico do ministel'Ío, ou, 
mais pl'opl'iamente, do (lnrtiJo que o apoia j e por isso vIl-se 
que a rcaccão tem sído levada a ponto de já nilo existir 
talvez em todo o imporio oem um supplente de subdelegado 
conll.ecido como conservador, recalli[l!lo muitas elas escolllas 
em individuas inteiramente incapazes. 

A este l'c~peito observou o nobre presidente do conselho 
que a autol'lllade supenor, tendo de nomear tão grande nu
tnel'o de empregados, póde, não obstante o seu escrupulo e 
boas intenções, errar ou ser i\ludida em muitos casos, Co
nheço por propria e:l:periencia quanto póde ser procedente 
esta observa cão; llIas creio tambem que a autoridade supe
rior deve provar a sua boa fé logo que se convenca do erro 
ou en~ano em que houver cahido, demittinrlo n<1o só o em
pregaâo indigno, mas tambem aquelle quo, conhecendo-o de 
perto, o tiver proposto ao seu superior. 

Se. as.sim proce,.lessem. o ministerio e seus delegados nas 
pl'OVlHClôlS, cessaria a 1U0r parte das accusacôes e queixas, 
que do tantos logares c tão frequentemente se ouvem; mas 
até agora não me consta que se lhes tenha dado outra satis
fação senão dizer-se que s<1o destituidas de fundamento, e 
dictadas sómente pelo despeito dos vencidos. 

Em resposta ao aue eu havia dito em meu precedente dis
CU['SO sobre a demissão de grande nUlllero de agentes do 
cor~'eio declarou o nobre presidente do conselh~ que o pro
cedullento do governo tem-se fundado na 5UppOSlCão de faltas 
e abusos commettidos por esses funccional'Íos ; luas ninguem 
diriL que seja isso bastante para justifica-lo. 

(Ha um aparte, ) 
Se têm h,avido f~lt~s e .abusos l'e~es e não suppostos, se 

na seCl'etal'la do mlnlsteno da agl'lcultura existem provas, 
como acaho de ouvirdizel', repito que, em vez de cenSUl'as darei 
10uvoI'es ao. governo, seja [lual for o partido a que p'erten
çiloos denllttldos, e nenhum reparo farei se os vil' substituidos 
sómente 1l01' l!bel'aesque sejilo dígnos da confiança do publico; 
ma~, se mfelIzmente se entender que taes empregados devem 
seI' t,amhem escolhIdos pOI: sua aptidão especial para. servirem 
aos lOteresses de um pal'tldo polilico, n<1o ce,surei de clamar 
com todas as minhas forcas contra semclhantes nomeacões 
considomndo-as como altamente prejudiciaesaum ralIlo déscr~ 
v.iço em que é illteressadaagenel'alidade dos habitalltesdo i,lllle
no, e como outras tantas o~ellsas it propria cOllstituiç;10, que 
rccommendaegarante a lOvlOlabIlularJe do se<>l'edo das cartas 
sob rigorosa. responsabilidade da adll1illistrn~ão do correio. 

Cabe aqUi declarar que não compreneudi em minhas cen
suras o nobre mmlstro da faze!lda, nem podia ser essa a 
~n~nba illten~ão) 'po,rque não me consta quo S. Ex, tenha 
IOJl!:stamente ,demltlulo emp.rega~os das repartições que lhe 
estILO subordllladas, Se falIel no lIlspector da tbesouraria da 
l'arah!~a, foi. sóme~te com o fim de mos~ra~ que os che~e& 
do partldo lIoJo dominante naquella prOVlUCla, não salIs-
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feiios com as concessões e favores já recebidos do go- se. algunl delles roi já removido contI'a sua vontad~. e pela 
vemo, ainda reclamavão a remocão de certos juizes e elll- UIHca razão de bavel' completado o tempo dc exerCICIO que a 
pregados fiscaes COUlO medida nécessaria para que a admi- I:i tem marcndo para cada entrancia? Se a resposta puder ser 
nistração provincial pudesse marcbar mais desembaraçada- affirmativa, terei muito prazer em ouvi-Ia, no caso contrario 
mente, reclamaeão que mepul'eceu da mesma natureza de ou- pedirei fi S, Ex. que não se esqueca tle que a jl/stica é uma 
tras muitas que allpareeem em semeliJantes quadras, tendo das mais bellas promessas do seu programma, • 
por objecto, nflO os vertladeiros interesses do serviço e da Quanto á. nomeação do vice-presidente da Parahyba, posto 
fazenda nacional, mas os dos individuos que desejilo firmar o que o nobre preSidente do cOliseluo, reconbecendo que ella 
seu dominio nos logares onde residem Ilela influencia e van- tivera por arreito immediato a destituiciío de grande numero 
tagens das posições ofliciaes. de funccionarios publicas, procurasse· justifica-la pela mu-

Só então chegou ao meu conhecimento que o inspector já dança que iJouve na politica, e pelo direito que tem o governo 
tinha sido, não demittirlo, mas dispensado daquelle emprego de escolher para taes cargos pessoas de sua particular con
de commissão para voltara outra I'eparticito donde sahira, e, fi.mca, coube-me a satisfiícilo de achar-me de accordo com 
ó. vista da explicação dada pelo honrado ministro da fazenda, outl:O ilIustre senadol' pelà DaiJia, que, censurando t.1mbem 
a cujas intenciles raço sempre a devida-justico., nada mais aquell,\ nomeaçã.o, declarou 110 mesmo tempo ser ami~o do 
juio'ó necessarÍo dizer a este respeito. - n)meado, e assim mostrou a impalcialidade com que o lazia. 

Bomo exemplos de remocões que e~uivalem á;lestituiçãO O S 
do emprego citei as dos júizes do dIreito das comarcas do n. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte. 
Serro e do Rio-Grande da provincia de I\Iinas-Gerues, Agora O SR, FERnEIM PE~l('\:-O meu nobre collega e amigo, a 
cumpre-me explicar que, comqual!to a. remo~iio do Serro cujo discUI'so alludo nesto momento, notou com teda a fl'o.ll
para Campos não deva, nem pela dlstancHl, nem pela compa- qucza quanto li inconveniente entregar-se u administracão das 
racão das duas comal'cas, considerar-se como um aeto de pl'ovillcms a homens exagerados, ou chefes dos partidos das 
perseguicão ou de violencia, podendo até ser recebida como localidades onde podem exercer vingancas ; e, posto lJue não 
verdaúeu-a accesso ou melborame'llo por algum magistrado dé;se por a veriguados os ractos de que 'IÍ arguillo o vlce-pre
que se achasse em outl'as circumstancias, todavia fiz della sldente da Puruhyha, observou que antes de nomea-Io devia 
especial mencão, por estar jnrol'mado de queoreso deramilia o governo attendar a que era alie o pI'illcipal cbefe do par
o outros mativos a tornão extremamente díflici e incommoda tido dominante na provincia. 
para o Dl'. José Innocencio de Campos, parecendo-me além Eu não me cOIISHJero por maneira alguma parcial, nem 
disso que a seu respeito não se poderá allegar como razão suspeito, porque outr'ol'a tive tambem com aqueIle cidadfio 
justificativa do acto o haver-se envolvido nas luctas ou in- ",Igumas rel,ações, das quaes não IUO proveiu o menor mo
trigas dos partidos locaes, posto que siga os principios COII- tlvo de queixa. 
servadores, por ser bem coniJecida a moderacão do seu cu· Nas censuI'as que fiz tive em vista, não as pessoas, mas 
racter e a prudencia com que sempre procede. • os aetos ofliciaes que por sua natureza estão sujeitos ao exame 

Quanto ao juiz de direito da comal'ca do Rio-Grande, sus- das camaras e do publico, o escusado me parece repetir, para 
tento o que já disse, isto é, que, tendo tambem a seu cargo ser acreditado, que o meu procedimento em semelbantes cir
uma numerosa ramilia, deverá ficar avulso, ou sujeitar-se a cumstancias não deverá jAmais ser attribuido ao desejo de 
grandes sacrilicios para ir senir na comarca de ltapicuru- desabafar rescotimeotos particulares, Quantia os nutrir COIl
mel'Ím. tm qualquer individu" será isso aotes um motivo para que 

Aproveito a opportunidade para tambem pedir ao nobre não possa trazer o seu nome á discu'isão sem grande aca
presidente do conselllo alguma explicação sobre o decreto de niJamento. 
8 dJ cOITente, pelo qual foi declararlo avulso o juiz de direito Nas recentes mudanças de vico-preside,ltes de diversas pro
Pinto de Vasconcellos, que em consequcncia do questões vindas vejo ainda outra prova bem significativa do pro~osito, 
provenientes da ultima luta eleitoral tinha sido removido da em que está o Illinisterio actual, de firmar cada vez mais pela 
comarca do Paraná, da provinciade Minas, para a de S, Ma- influ.encia das posições ofliciaes o dominio exclusivo de um 
tiJeus na do Espirito Santo. partido, 

Quando I'ecebeu a noticia da sua remocão ainda aqueUe Em provincias tuo remotas como a do Amazonas, convem 
magistrado estava sujeito a um processo úe caracter politico certalJlente (lue todos os lo~al'es estejão preenciJidos,para que 
que se lhe formou na cidade da Uberaba, como tem ;;ido n,lo fique ace[lbala a admimstraciio, se occorrerem faltas ou 
muitas vezes referido pela imprensa; logo que cessou esse impedimentos imprevistos; mas: quando se raz extensiva a 
ombaraco pôz-se em marcha com sua ramilia para o logar medida até li do Rio de Janeiro, e aos ultimos nomes das 
fJue liJe' era designado, "já se achava nas vizinhallcas da listas, destituindo-se cidadãos distillctOS que occupavão um 
côrte quando teve conhecimento daquelIe novo decl'etô, logar puramente honorifico, sem probabilidade alguma de 

Attendendo-se a tudo isto, e principalmente á distancia exerce-lo, parece evidente que um tal procedimento não 
que separa as duas comarcas, parece maniresto que não pôde ter por motivo, nem por obj~cto, a salisfacão de verda
pÓde haver tanta razão para imputar· se it negligencia do ileiras necessidades ou con!elliencias do serviço -publico. 
magistrado a demora da sua mudanca, como ha para estra- Em summa, não abusareI da attencão do senado apontando 
nhar-se o excessivo rigor com qué procedeu o SI', presi- Wlmerosos rllctos. ou apreselltandõ uma extensa relacão 
dente do conselbo não lhe concedendo alguma prorogação nominal de empre~ados demittidos, para ainda mai. proviU' 
do prazo marcado. o desejo que Im ae exterminar os conservadores; mas pro-

O S 
curarei cOllseguir o mesmo fim pOI' outro meio mais facil, e 

R. PRESIDENTE DO CONSELHo:-Elle não a requereu. que mais uj"radavel deve ser ao nobre presidente do conselbo, 
O SR. FERREIRA PENNÀ: - Se a não requereu, foí talvez pedindo a b. Ex. que cite perante o senado o nome de algum 

porque o julgasse desnecessario, depois de ter feito constar cidadão brasileiro conbecido como conservador, ou alheio 
oficialmente que já se acuava em marciJa para o logar que aos Jlal'tiuos, e não protegido por liberaes, que na quadra 
Ibe era designado. aClual tenua sido despachado juiz municipal, recondUZido no 

Bem sei que o nobre presidente do conselho poderá. dizer logar que occu)lava, promovido a juiz de direito, ou no
que nos cas.?s referidos e em. out~o~ semelbant,es nada mais meado para qualquer emprc.go, cujo provil~ento dependa do 
tem feIto senao observar as dlsposlçoes da leI vigente, aSSim. lIVre escollla do governo, ainda que não seja daquelles que 
como reconheço que, sendo o numero das comarcas de se~ I se considerão de confianca politica. 
g~nda entranciu muito s.uperiol' ao das de Ilrimeira e terceira" Creio que nenhum dos nobres ministros quererá encarre
nao se póde observar rigorosamente a ordem de accesso, ' gar-se de demonstrar que nesta parte tcm sido fielmente 
ficando por conseguinte sujeita ao arbítrio do governo gl'~nde I: observado () programma da nova situação; mas hão .le todos 
par.te dos ~espa?llos ou remo~õe~ de umas para outrus, AlIlda reconhecer que, quando a~ nO~lcaç(jes pa!'a ce!tos empre/,\os e 
aSSim, pore~, Julgo-!lle COI1:1 dlrel.to a p~r~,unlar se S, Ex. pl'IOClllall;nente para os llr!melros c:1rgo.s judicmrios silo dlcta
tem procedido com Igual rIgor e Impal'Cldudade a respeito das pelo IIlteresse de pal,tldo, dahl deve net)essariamente re
dos magistrados que pertencem ao partido dominante, isto é, sultar grande detrimento ao serviço e a adminislração da jus' 
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tica, perdendo as palavras do proprio governo loda a força e 
cr"edito de que deveriil.o i(ozar, quando proclama como prin
cipal necessidade do paiz a existencia de uma magistratura 
indep~ndente, estranha á politica e capaz de exercer com ri
gorosa imparcialidade as suas nobres funccões, 

O programma lambem comprehende éntre as maximas 
adaptadas pelo partido progressista a responsabilidade rios 
mimstros de estado pelos actos do poder moderador. Não 
pretendo tratar agora de toda essa questão, já tão debatida 
por alguns dos nossos mais illustrados llomens politicos, mas 
sómenle da parte concernente ã sancci'ío das leis, porque de
sejo ,:e~ explicada ~ desllarmonia que" mo parec~ existir entre 
as opllHões conllecldas e os actos do nobre presIdente do con
selllo; e, posto que cada um de meus bJllrados collegas tenlla 
bem presentes 05 artii(os da constituicilo que regulão a ma
teria, peç? licença para fazer a sua léitura, quc tornará mais 
cJar~ a mlllba exposiC,'llo, 

DIZ o ar!. 6:2 (lelldo): {( Se qualquer das duas camaras, 
concluida a discussuo, adoptar inteiramente o projecto que a 
o.utra cumara Ille enviou, o reduzirá a decreto, e, depois de 
hdo em sessão, o dirigi rã ao imperador em dous autograpllos 
assi.gnados pelo presidente e os dous primeiros secretarios, 
pedtndo-llle a sua sanccão pela fOl'mula seguinte: {( A as
{( sembléageraldirige ao imperador o decreto incluso,quejulga 
" vantajoso e uHI ao impel'lO, o pede a Sua Magestade Impe
" rial se digne dar a sua snnccão. 

" Ar!. 66-, O imperador darli ou negariÍ il :mnccão em cada 
decreto dentro de um mez depois quo IlIe for aprêsentado. 

"Ar!. 68. Se o imperador adaptar o projecto da aS3em
hléa geral, se exprimmi assim :-0 imperador consente; 
com o C(ue fica s<ulccionado, e nos termos de ser llrolllulgado 
como leI do imporio; e um dos dous autographos, de[IOis de 
~s,ig!lados pelo imperador, será remettido pam o arcllivo da 
camara que o enviou, e () outro sel'vil'á para [101' elle se fazer 
a promulgação da. loi, pela respectiva secretaria de estado, 
onde sera guardado. 

" Ar!. 70. Asssignada a lei pelo imperador, reCerendada 
pelo secretario de estado comp~tente, e sallada com o seBo 
do imperio, se guardará o ol'i~inal no arcllivo publico, e so 
remelteráõ os exemplares de lia impressos a todas as cama
ras do imperio, e mais logares onde convenlla fazer-se 
publica. " 

Desde a primeira occasião, que se orrereceu em 1826, 
comecou a Ilralica, observada em fado o decurso do pl'Í
meiro' reinado, de ser dada a sanccão unicamente pela 
assignatum ou rubrica do imperadol'; sem n fórmula do 
ar!. 68, sem data, e sem referenda, sendo a fórmula suprida 
pelo a"iso com que o ministro da repartição competentii 
reenviava o autogralJho á camara ultimamente deliberante, 
declarando - que Sua Magestade o Imperador havia dado 
o seu consentimento no projecto, 

Desta regra encontra-se excepção em diversos autogl'apllos 
com a sanccão referendada 110 nono de 18'27 pelo munluez 
de Queluz cnmo ministro do imperio, e ein 1828 pelo minis
tro da fazenda José Dernardino Daptista Pereira, 

A regencia JlrGvisoria dava a sancCi'ío pela fórmula: 
A regencia provlsoria em nome do Imperàdor o SI'. D. Pedro II 
cOlIsente-escripta pelo s~u presidento, datada, e a3signada 
por todos os membros, mas sem r.ferenda do ministt'o, 

A regellcia permanente e os regentes que se lhe seguirão 
davi'ío li sanccão rio mesmO modo, acrescendo a referenda do 
ministro, em- virtuúe das disposicões dos arts, 10 e 11 da 
lei de 1 i de junho de 1831, • 

Desde que o aclual monarcha. entrou no exercicio de 
suas prerogativas, restabeleceu-se a pratica que se obser
vava no primeiro rein~do. e o honrado SI', visconde do 
Uruguay, tratando desta materia ne seu li:ilsaio sobre o direito 
administratillo, diz o seguinte: \lelldO) « Note-so que por 
virtude do art. 68 (da constitui cão fica a lei sanccionada no 
aulograpllo sómente com a asiígnatura do imperador. Um 
desses aulogrllpllos, .com es~a. assigna tura só, é remettido á 
camara que o envIou. ASSIm se tem sempre praticado, 
segundo a letra da eonstituiçtto, Está consumado e perfeito 
o actô da, sancção sem. i!lterv~nção de referenda ali(uma, 
Nem poderIa ser commuolcado as camaras, se 0<10 estivesse 
perfeito e concluído, 

({ Resla. s6mente o ncto, para assim dizer, material, de 
collocar a lei no seu quadro, isto é, acrescentar-llle a. ror
mula da promulgação para ser puhlicada. 

" E' essa formula da pl'omul~acão que é revestida da re
Ferenda do ministro, o qual por esso modo autllentica a lei. 
Como quo certifica, como tabellião do cstado, em publico e 
razo, que o documento e assignatura imperial sãn verdadei
ros, e manda que seja impressa, publicada e que corra a 
lei. » 

Entende, porém, o nobre senador, actual presidente do con~ 
selho, que para a sancnil.o das leis, como para qualquer 
outro acto do poder moderador, é necessaria a referenda. do 
ministro l'esponsavel. 

O Sr. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte, 
O Sn. FERnEIRA PENN.l: Repetirei textualmente o que a 

este reôpeito se encontra á pag, 21 do opusculo do nobre 
senador sobre a -Naturexa e limites do por/er moderadór:
(lMdo) " Sirva de exemplo a sanccão das leis, attl'ibuicão da 
qual, mais que de qualquer outra, se poderia dizer que li in
capaz de causar damno, porque ou o poder moderador dá a 
sancção e tem o alloio das duas camaras, ou denelta o seu 
consentimento, e neste caso, tendo a denegacão elfeito sus
pensivo sómentij, a idéa repellida., se é boa, no fim de certo 
periodo triumpllará ; ahi mesmo com tudo é 1l8cessaria a res-
ponsabilidade, » . 

O SR, PI\ESIDENTE DO COXSELHO dá outro aparte, 
O Sn. FERREIRA PENN!: - Parecia-me claro que estas pa· 

lavras firmes referiüo-se ã sanccão d~s leis propriamente dIta, 
e não á promulgação, acto disiincto, que póde ser praticado 
com demora de um 0l! mais dias, e sobre o qual nenlluma. 
dUVIda póde haver, VIsto que o ar!. 70 determina expressa
mcnte que seja referendlldo. 

Se o ministro é com elfeito responsavel pela sanccão da lei, 
e se sómente pela referenda se pôde fazer constar" essa res
ponsabilidade, parece-me tambem evidente que /I l'eferenda 
deve ser posta em cada um dos dous auto<>raphos de que trata 
o art. 68, e que sem eBa não se pôde jufgar o acto perfeita
mente concluido; mas a principal observacão que desejo agora. 
fazer é (Iue os nobres millistr6s do império e da guerra do 
actual gabinete têm referendado a ~an~ção dos actos legia
lattvos pertencentes a estas I'eparltciles, não praticando o 
mesmo o nobre presidente do consefho, nem os outros seus 
collcgas, como se róde ver dos autool'aphos existentes no ar 
chivo do senado. Nao podendo desco'brir a razão desta dilfe
rcn~a, julgo conveniente chamar a attcllcão do senado e dos 
nobres ministros sobre este assumpto, p~ra que se (h'me de 
uma ve~ a regm que deva ser invaria velmente observada. 

O partido progressista tambem quer, segundo o pro
gramma: 

{( - A realização pratica da lilierdade individual em todas 
as suas relacGes. Ar!. 179 da constituicão. 

({ .As~i~n consagra a Jiberdade indiVIdual como regra, e as 
altrlbUlcoes da autondade, a tutela do estado e as restric
cões no' interesse correctivo como excepcões, (lue só devem 
ser determinadas por evidente utilidade" publica, expressas 
e litteraes. » 

Explicando este artigo, acrescentou o ilIustrado autor do 
programma (lendo): 

« E' por isso, senllores, que a missão do novo partido li
berai não podia deixar de referir-so não só á lei de 3 de de
zembro de 184 [, se não tambem á lei de 1860, não na parte 
relahva á .emissão, que é um principio de ordem pl:lblica. 
uma neceSSidade respeltavel para toclos os partidos mas em 
rclacão á associacão, ' 

(( 'Senllores, quiindo temos nosso direito de associacão de
pendente, em relaçilO a todos os objectos, da autorisÍlcão do 
governo, sujeito á fiscalisacilo do governo vêde comõ a In
glaterra onde o principio da solidariedade' era outr'ora es
sencial a todas as sociedades; vêde como a FranClt onde 
as sociedades anonymas erão sujeitas a tantas Test;icões ' 
vêde cum,o esses dous paizes franqueárão á industriâ e nÓ 
eommerclO ás novas SOCIedades de responsabilidade lim:tada 
sociedades. semelhant,es ás sociedades anonymas, mas sem 
dependenClu de a.utorlSaçiio do governo e da. lisca.lisação d() 
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governo; sociedades, cujo capital limitado na França, não bretudo proceder d,e accordo com as assemblêas provinciaes; 
limitado na Inglaterra, li dividido em accões, acçõos trans- mas cu ,peço permlssãu para observar-Iue quo nem sempre 
missiveis e negocia"eis confolme as conàicilcs estabelecidas poderá ISSO bastar plU"a a suluçãO de certas questões, como, 
nas respectivas leis, Porque n,10 adoptanios eSla nova le- pOl' cxemplo, a dos dous terços, 
gislflÇãO da, Inglaterra c da l1rMça, crcilll(lo esla nova es- O ~ D 111 II 
]leclo de sociedades? ::in, , ANOEL: - avenuo accordo entre o presidente o 

{( Senhores, é uma necescidade concedor aos inrlividuos a a assembléa, nilo pôde dar-se essa questão, 
iniciativa das suas emprczus, a exclusiv<ll'espon,ab,lilkle do O Sn, FERREmA PEl"NA: -Póde até mui facilmente aconte-
successo das suas empl'ezas, " cel' (Iue a questiío comcI:c no tempo de um presidente, ou 

A confrontação, IJOn!m, deste trecho do discurso do illus: i Vlce-prrSl'.Icnte, e tenha de ser decidida depois da posse do 
tra.do autor do [lrogramma com o (Iue disse em sessão da seu successor, DCfilatS, convem observar que nem sempre 
ontra camara de 2.U de janeiro o nobre presidente do conse- bllsta a melbor vontade dos presidentes para conseguir o 
lbo, quando interpellado sobre o assumpto, induz-mo a erer accordo das assembléas sobre todos os assumptos, e que não 
que entre as opiniões de tão distinctos directorêS da nova si- fallão exemplos de suem elle:s hostilisados quando se mos
tuacilo lia ainda grande diverllcncia ácerca da reforma de trilo dispostos a cumprir escrupulosamente o seu dever, não 
quo-possa porventura precisar a legislação de ~i60; e para c~ncol'fendo jJaru a a~opção de aetos eon~rarios ~\ constitui
que se dcsfaç~ q,ualquer cngano, em que cu esteja laborando, po ou o[enslvos dos 1I1teresses das propnas provJOclllS, 
lambem repetlrCl as suas propnllS palavras, (Lelldo,) Perguntou, finalmente, o honrarlo senadol' por que razão 

« Fallou igualmento o nobre deputado da í{uelt,io do cre- não têm apresentado algum tl'llbalho as commissões encarrc
dito e dos bancos, pel'gulltando o que pretende o governo gadas do exame dessas queslões, A respeito daquellas que 
fozor, se pronuncia-Be no sentido da l'estl'Ícçilo, se no da li- c~r1a UOHl das cnmaras elege annualmente, nada me compele 
berdade, dlzcr; quanto, porém, á nomeada em 1861, da qual tive a 

" A este respeito, Sr, presidente, direi que, achando-me tOnra de fazer ~arte, posso informal' que, em conferencia 
fôra do parlamento na legislatura cm que tues questõc5 mais celebrada na, secretal'ia do imperio, sob a presidencia do 
vivamente se agitárão, não tive occasião de pronunciar-me Ilonrado Sr, Visconde de Joqultinhon\la, estabeleceu o me
a tal respeito, Sendo, porém certo que existe legisl,lÇilo 50- lbodo que devi", seguÍI' em seus trabalhos, e incumbiu a cada 
bre o assumpto, e que parece terem os animos cbegado a um dos membl'os o exame de certas questõcs, para que désse 
Ilccordo ácerca· dos pontos cardeaes ria materia, basta-me sohro alias um IJarcccl' Jlor escl'Ípto, que fosse depois e:mllli
ponrlerar que, o governo está na lIJtcnção de cumprir com narlo e discutIdo por todos, como ficou constando da aeta que 
lealdade a legisla cão que temos, e na qual mIo lhe parece iC lavrou, 
que 'a opiniãO rcclmm aclnalmente alteraçITo profunda na Tendo eu de pal'til' para a provincia de IIrato-GI'osso, enviei 
Jlarte essencial, o que todavia nào importa, como disse o no- M nobre v!scontlo o meu fmco parccer sobre a parte [rue mo 
ll!,c deputado, o )lroposito de complot" illl!nob!lid:lIl~, propo- coube, e, 19nomndo aind~ as vistas do ministerio actual 
SitO que em ramo nenhum do scr"ICO IlUbhco c admlssl"ol.» sobre esle assumpto, !imito ·mo por ora a dlzel' que o nobre 

Quanto á reforma da lei de 3 de'dezembro de 181.1, que c preSIdente do conselho, que tambem faziu parte daquella 
uma das idóas carde~es do programma, parece-me que nada commlss:l0, preslarã, a meu I'er, muito bom sel'vico ao paiz, 
mais será necessario, nem conveniento, dizer-se CllH[Uonto 50 concurrer para que, se dê o conveniente imliulso a tão 
não entrar efl'ectivamente em discussão o projecto já alll'csen- Importante tra1ía!llo, NlIlguem dcsconllece quanto é cne t1if
tudo ti camara temporaria, ou algum outro. fiell; mas é tambem eVlIlente que o adiamento em "oz do 

Exercendo hoje o parti rio liberal a maior inlluencia na di- remover tornará ainda mais !'traves os males e embaraços pro
reccão dos nCllocios publico., tendo desaoparccillo os cmba- veowntes do estado de confusilo em que já se aella a legis
raçós flue encontrou, segundo se diz, em 'outra época du seu laÇa0 provincial ~obre diversos ramos da admilli;;tl'ação. 
dominio político, e podendo contar com o accordo de opiniões l'elo que respeita à dcscentralisação adnli'üstrativa neces
outl,'ora div8l'geute.s sobre diversos pontos dessa reforma, 5am, para a commorhdarle dos )lovos, parece-me flue todos 
outra causa não se deve esperai' senão flue empregue torlos r~collhecem quanto é insulílciente para consegui-Ia o projccto 
os seus esforços para cumprir com a maior hrevidade possivel ,unrla pendellte de delibcraçfiO do sen~do, que só amplia as 
a promessa que por lantas vezes e lilo SOlclllllClUente tem faculdades dos preSidentes de provHlclas no tocante ao pro-
fello á nacão, v'Ilnenlo de certos empregos. 

Diz outi'o artigo do progra~lIna: "O partido progr?ssista A reforma das administraçiieS,provínciaes tem sido já re-
quer a defesa dos direitos e lnteresscs locaes da 11l'OVlllCJa o commendada como a.sull1pto dIgno do partlcula,' attenção 
do municipio, Assim, tcm como maximas sagradls - a Sill- por diversas falias do tbr'ono, e especialmente pela de 1860, 
cera e etrecliva exceucão úo acto atldicional, e a úescelltra- mdlCandú-se entre outras medidas a Creacão da carreira 
lisacão administmtiva Ílecessaria á commodid:lfle dos povos,,, administrativa, e a instituição de conselhos que auxiliem os 

N'este artigo falta, como já se notou, uma declal'acão es- presidentes no exame dos multiplicados negocios que lhes 
seneial, isto é, se o parlÍdo (H'ogrcisista considera c' aceita silo submethdos, Neste sentido apresentol! o hOllrado SI', Al
como parto integrallte do acto adúicíonal, IJant sei' mantida e mOlda Pere,ll':\, em sessão da camar<l dos deputados de 20 de 
fielmente executada, a lei interpretativa de 12 de maio de Junho segUinte, um projecto comprehendclldo as mesmas dis-
18iO, o se julga ou não necessaria uma nova interJlI'etacl1o posiçUes daqucl!'outro a que ha poaco me referi, e muito 
que remova os graves embaracos que ainda se encontl'ão' na convmi saber-se se o pal'tido progrcssista está ou não dis
execução de diversos artigos, ·como tem-se por mui tas vezes pos,to a adopta-Io inteiramente, ou, com alguma emcnda, para 
observado, e especialmente em 1861, na occasíiio em que um satJsCazer a neceSSidade l'econheeltla nO programma, 
illustre senador pela província da Rahia propOz que esse tl'<l- Quanto á reforma das municipalidades, que, segundo o 
balbo fosse, como foi, incumbido a uma commiss.ilo especial jlrogr~nllna, vever~ ser felta dílmalleira que se separ,e a dei i
composta de membros das uuas camaras, bel'açao da execuçao, para ficar pertencendo aquella a camara 

O honrado senador pelo Rio-Grande do Norte declarou e eôta, a? seu (lresldente, podcnd?-,se tambem cl'car em certos 
hontem que nITo jul&!l. de urgente necessidade essa interpl'e- mUlllcllJlOS ndnllOlstl'adures mumclpaes eleitos como os verea· 
tação, por ser sulliclente a da lei de 1B10, e a que tem si,Io do}'cs, e pagos pelos,coCl'es das camaras,- já em outra occ!l.
!lava por consultas do conselllO de estado; e eu sinto di;;.. SIilO notm q~o o mllllsteno actuul, reconhecendo a sua. noces
cordar da sua opiniãO, admirando até que uma Ilessoa tão srdade, nua Julgasse conveniente aproveltar o projecto aprc
iIlustrada, pratica nos negocios publicas, IluO já admi- sentado em 18ti:2 pelo honrado SI', mal'lJuez tle Olinda, e 
nistrou divcl'Sas provincias, não reeonheca os damnos e OJIl- retJrado a seu pedido em fevereiro do COl'rente anno, Cazell
baraços, pr~venie~tes de muitas duvi:las- que o governo tem do-lhe aquellas el~elldlls que lhe parecessem nacessarias,,":" 
submettldQ a conslderacão da assemblea geral, por não poder Em resposta a mlllha observaçrro só al!cgou o nobre preSl
resolve-Ias, e que. até úoje se acbão pendentes de decisão, dente ,do conselho a conveniencia de começar a discussão 

Accrescentou amda o nobre senador que, parll vencer ou desta lmportante materlll na outra cama]'a, ollde tem assento 
prevenir taes embaraços, devem o~ presidentes procurar 50- o ministro da. repartiçãO competente, mas niIo posso dei::tar 
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de declarar ainda a S. Ex. que a razão não me parece sum
ciente para justificar o adiamento .de um trabalho tão neces
sario e tãO solclll1lemente promcttldo; porquanto, se alem da 
presença .dos membros do gabil!ete que são tambem senad.ores, 
e dos amigos que cantão nesta casa, cCI·lamente mUlto dlus
trados e capazes de auxilia-los no debate, parecesse ainda. 
neccseario o comparecimento do nobre ministl·o de imperio, da 
pm·te do senado nenhuma duvida poderia haver em convida-lo, 
se~undo o estylo observado em outras occasiões semelhantes. 

l1aUando das municipalidades, julgo opportuna a occasiiio 
para pedir ao nobre presidente do conselho que haja de dar 
ulguma informacão do que tem occorrido ácerca da adminis
tracão do matadouro publico desta capital. (Apoiados). 

todos nós sabemos que por decreto do governo foi creada 
uma agencia omcial, sujeita á immediata in1lpecção do cheCe 
de policia, e que dahi nascêruo graves questões entre a 
camara municipal e o ministerio do impel"Ío. 

O agente quo ultilllamente servia, homem de reconhecida 
probidade, pediu e obteve a sua demiôsào ; mas, quando se 
eSJlorava que tivesse succcssor, ou que se tomasse alguma 
outra providencia, cahiu tudo em cOI"pleto silencio, n1l0 
constando ao publico as vOI·Jadeiras intcngões do governo 
sohre um assumpto que até entilo se considerava tão impor
tante e urgente, e continuando entretanto as queixas dos 
criauores e negociantes de gado da provincia de ~linas, Ilor 
causa dos consideraveis prejuizos que soffrem com a. Calta de 
medidas contra o mor.opolio dos marchantes. 

Entendo porventura o governo que a crea~ão da agencia 
omeial olIende os direitos d,l municipalidade, e que portanto 
não deve mantê-Ia? Entende que por alguma outra razão ml0 
convem aboli la? Em qualtluor destes casos, não lbe 'pare~e 
coo venionte recorrer a alguma' outras medidas de maIs facll 
appE~~ção e i~medi~to e~eito do .. que. aquel.las que vêm 
ndlcadas no ulllmo Telatof!o do nlllllstel·IO do ImperlO, afim 

de que nuo falte ao mercado, por preço razoavel, prillcilm.l
mente em certas (luadras do al\no, um gencl·o tão neceôsano 
como é a curne verde para alimentação dos habitantes desta 
gl'and.e cidade? Estas guestões. rccommendil0·se po~· sua 
propna natureza ao partIcular CUidado da. adn!lnlstrac<l? [lu
blica, e eu espero que algum dos nobres lllllllstros haja. de 
dar logo qu.e seja possivel os esclal·erl~entos quo lbe~ peço. 

T ambem desejo saber do nobre prcsluente do con'lelho se 
com eITcito chegou ao seu destino uma representação da 
cumara municipal de Nithel'ohy, que corre impl'cs,a !lO Jor
nal do Commercio do 13 de maio, com a decli\l"<lção de ter 
si(lo ua~nimcmente i\pprol'ada pelos vereadores [wesentes em 
sessüo de 1'2. lmra subir á augusta presença .do chefe do 
estado,-tratando da naciona!isGçeio do COlllmerclO a retalho, 
dos etreitos que podem ter as convenções consulares u~tlma
mente celebradas, e de outros assutlll'tos da COll~petencw. dos 
poderes gerMs do estltuo. " . . 

Não sou movido a lazer a pergunta por mem e lIJulll cu
riosidade, mas por parecm·-me. 'lue não devo pass~r desape~·
cebido o act.o da eamara mUniCipal, quando, alc~l do lIlillS 
que ahi se encontra digno de reparo, ella s" exprnne ares 
peito dos repi'esentantes da nação nestes termos; [lendo)." E 
talvez mesmo, imperial senhor, o facto d~ não ter alllda 
merecidG· a representação desta camara, pedwdo. aos poderes 
do estado proteccão ctllcaz, tanto quanto poss!vel, P,Wl as 
duas classes mais des[ll·otegidas, .que entretanto SilO as. ga
rantidoras da ~iqueza. e d.esenvolvlment? .1!1atcrml.do IHlIZ, e 
bem assim maIs autonomia para o mUnIC!plO) soliCitação que 
!la mais de lIlez pára lias pastas das. cornnllssõcs .d~ assem
bléa geral, tenha detorl1unu(!o 110 cspmto da munmpaltdot!c 
de Nithcl'ohy, e !to de sua popa/ação, como no da do patz 
inteiro, a crença de que daqueUe ralno rIo poder publico, 
aliás o mais immediato representante dos interesses do povo, 
pouw tem a esperar a classe dos aflricultQ1'es, e a dus ope
rarias meCa1l1COS, os pobres martyres da activirlade nacional 
q!!a1lto ao sea desenvolvimento malerial. " 

Estando detcrminajo por decreto de 21 de agosto de ~8i9, 
como bem sabe o nobre presidente do conselho, que tanto os 
omeios de quaesquer autoridades ou repart.içõ.es, como os 
requerimentos e representacões,que das provmclus se tIverem 
de enviaI' a alguma das secretarias de Estadosejão sempre re
mettidos per intermedío do presidento di!. respectiva provincia, 

não se devendo nas mesmas secretarias do estado dar anda
menta al,gum. aos que de outro modo Corem dirigid03; e ha-· 
vendo alem dls:5o ord~ns que prohibem a publicação .de se
melbantes peças amclnes emquanto não constar a deCISlio da 
uutoridude superior, tambem estimarei saber se Coi assim 
enviada a reprcsentação de que agora traLo, e qual a delibe
I·ucão tomaria. pelo govemo ,0110 só sobre a suu materia e sobro 
a éompetencia dil camara pam h·atar de semelhantes as
sumptos, mas tambem quanto ao facto do haver sitio mme
diatamente publicada pela imprensa. 

« O partido progressista quer-a. reCorma e sincera e;e
cuÇão d!llei eleitor~l, de modo que as qualiflea~ões .sejão 
vordadell·as, e a elelcão a express'iO real lia vontade nacIOnal. 
E como meios tendeiltes a este fim; 

« As incompatibilidarle~, que, segundo a ex~!icacão do 
honrado senarior 11010 Rio-Gmndc do Norte, devem ser di
rectils e abôolutas, compreuendelldo todos os empregados, e 
n[o só os magistrados. 

« E n representacão necessarill das minorias, " 
Sobre a nocessidade de mellJol'ar o processo da qualifica

Ção dos votantes estalllOS todos de accordo, e da sinceridade 
dos seus desejos durão as administrar.1ies conservadoras 
diversas e inequivocas provas. como, por exemplo, a que se 
encontra no decreto de 21 de dezemllro de 18Gt, referendado 
pelo illustre senador por Illinas, que era então ministro do 
imJlerio. 

\}uanto ás incompatibilidade., que Corüo sempre objecto 
das mais vivas aspiraMos do partido liberal, já em outra 
occasião observei (lue áquetlas lIlesmas administraç~es levá
l'i!O o seu escrl!pulo n~ execução. da lei a pont~ de neg~rem 
a remoçil0 a dIVersos JUizes de dH·mto, seus amigos pOhtlCoS, 
para que se llão pudesse dizer que assim procuravão favore
ce-los nas eleições que se aproximavão, obl'iganrlo-os por 
conseguinte 11. pedir demissão dos empregos para so apre
sentarem como candidatos. A estes casos podereI accreS1:entar 
agora outro que então não Decorreu-me, acontecido com o 
Dr. ,T. nl. da Costa Bastos, que, occupando mui dignamente 
o cargo de juiz lIlunicipal de Campos, onde prcstâra. durante 
a epidemia do cholera-morbus serviços pelos quaes mereceu 
a. condecoração de omeial da ordem da 1\08a, lliio pôde obter 
do ministerio de 4 de maio de 1857 a sua remocão, nem 
ainda a dmniss,10 a tempo de apresentar-se candidato na 
clcicllo de deputados provillciaes. 

Isto aconteceu quando se dizia que o sj"stema representa
tivo estava deí(enerado; mas logo que comccou a ,'egene
·racão todos viriio como o ministerio de 30 de 'maio removeu 
fUllccionlirios publicos )Jara fazer cessar a incompatibilidade 
de suas candidaturas, e o senado observou que, IIlterpellado 
a este respeito, o nobre ú'(-tIlinistro da justiça declarou com 
toda a ingenuidade que h,nia concedido a remoção porque 
não sabia, posto que desconfiasse, que era pedida com aquelle 
fim. [llisQ). 

Censurei este fueto por parecer-me um meio de iIludir a 
lei das incolll!mtiDilitlades, lllas mio me recordo de ter ou
vido voz a guma do I aelo liberal no mesmo sentido, 
nem sei se poderemos de ora em diante contar com o fiel 
cumprimento da IH·omessa flue se faz no programma. 

No artigo de qlle agora estou tratando noto com pezar a 
essencíalissima falta de algumas palavras pelas quaes o pal'
tido proljl·cssista se comprellléllesse Cormalmente a {uzer as 
eleições geraes de 1863 sem iutervenção da policia. e da 
força arllltlda. 

O SR. D. MANOEL dá um aparte. 
O SII. FERREm! J.l1lJ.1:/(Á;- Note o honrado senador que o 

progmmll1a, tratando da reCorma da legislação eleitoral, 
como meio de conseguir-se i\ li vre e genuina expressão do 
voto, reCorma que ficava ainda sujeita á não pequena demora, 
nada disse ([uanto ao modo de Cazer-se a eleição daquelle 
anno. Eu estou convencido de que, se o pl'ogramml1 conti· 
veS:ie uma promes,a no sentido que acabei de indicar, e o 
pal·tido Ilrogressista a cumprisse fielmente, bastaria isso para 
acarear-lhe todas as aduesões e s]"ffilJathius nacionaes; mas 
infelizmente a maneira pela qual se fizerão as eleições 
mostt·ou corno foi interpretado o seu silencio neste ponto, 

Q SR. D. MAliOE~ dá outro a parte. 
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o Sa, FllnREIRA. PEl'Il'IA: - Ou co dizer que as elei~il'es fo
rão as mais livres, principahnell·te na córto, e, não julgando 
necessario referir agora os numerosos factos, em contrario li 
esta assercão. que occorrêrão em divel'sos pontos do impelio, 
por ~crem bem conhecidos pelo publico, limitnt'-me-bci a uma 
observa~iIo que já fiz em outro d.is~urso. isto li, que mesmo 
na côrte, onde no tempo das arlmInlstracões conservadoras os 
delegados e subdelegados abstinhão-se dê apl'escntar-se como 
candidatos ao logar de eleitor, viu-se em 1863 que alguns 
dos recentemente nomeados furão inclui dos nas chapas de um 
partido, e em Cavor dellas fizerfio, como era natural, tudo 
quanto estava a seu alcance, 

rem privados dos postos, ficarM agregados ao corpo que 
houver no 108'ar de sua nova residcncia, ainda que seja em 
diversa provmda, " 

A parte deste artigo que tem tido mais exacta e rigol'osa 
execuciio é a (lue diz respeito ás patentes, por isso que sem 
ellas riJo podem os officraes pl'estar o jm'amento, nem ser 
como taes reconhecidos, 

Quanto ás outras disposicõ'es, havia toda a possivel indul
gencia da parte dos minfstros da justiça. e presidentes do 
provincia, que, em vez dc usarem inuuediatamellte da Cacul
dade que lhes é conferida, prorogavão os prazos, ou mun
da vão fnzer adveI'tencias aos olliciacs para que cumprissem o 
seu de,er, mormellte quando lIão occorria a necessidade de 
cbama-Ios a elfcctivo scrvico. 

Era isso proprio da politiêll de concílíação, durante a qual 
comecou se a executa!' a lei, nomeando-se indistinctamente 
para ·os postos cidarliLos pertencentes aos diversos partidos, 

Ultimamente, porém, consta flue têm sido mais frequenles 
as ol'dens !Iue mandão fazer efrectivll. a privaciio do posto 
por falta de Cardamento, e disto encontra-se ex·emplo em um 
aviso que consta ter sido expedido pelo ministerio da justica 
com data de 9 de fevereiro ultimo a respeito do major aa 
guarda nacional da villa do Araxá, Antonio illanoel da Apre
sentnção, 

Tambem noto no programma a Calta de qual'[uer declara
cão que concilie as opiniões dIvergentes a respeito das cau
aidaturas officiaes, pOl'!lue recordo-me de haver o Ilobre pre
sidente do conselho sustentado em algum de srus discursos, 
como ultimamente sustentou tambem o illu~tl'e senador pela 
Dahia, principal autor do programma, que aos homens poli
ticos que sobem ao poder, como representantes de uma opi
nião mio pôde nem deve ser vedada a intel'\'encão nas elei
clles: comtunto que usem sómente da sua inllueílcia IICS50111, e não dos meios propl'ios do governo, sendo entretanto certo 
que alg~ms outros membros dos mais distinct~s ~o .!lar.tido 
pro~reSslsta condemnão essa theona como preludlcml a h· 
bertlade do voto, e capaz do produzir a degeneração do sys-
tema representati,o, O SR, YISGONDE lJA Bo!-VISTA dá um aparte. 

O nobre presidente do conselho, deCendendo o ministcrio de O Su, FERUElRA Pennu. - Este cidadão occupaYa o posto 
30 de maio das 'accusaçOes que na outra camara se Ille llze- de ajudante de ordens do com mando supel'ior, que tem, como 
rilo por cansa das ultimas cl~íçêie5 geraes, allcgou, como pl'O- sabe o nobre senadol', a gradua cão de mnjor, e Coi privado 
va da impal'cialidade e franqueza com que procedêl'a o mes- dcsse posto por llavcl' o conHuand,inte superior informado ao 
mo ministerio, o facto de haver dado conta nos rellltol'ios das govcrno que olle nito se achava fardado; mas, á vista de do
rcpaJ'Iições do imperio e justiça de abusos e vio)encias ol'igi- cumentos com que o mesmo cidadão illstJ'uiu uma re~rp.sen
nados da elciçiio, signal de que os não apadnnhav1l:' antes tação dil'Ígitla ao presidentc da provincia, e (lue aquI tenho 
procurava descobm os seus autol'es para Caze-Ios pumr_ por cópia, parece 'Iue não fura exacta nquel a informação, 

A isto aecrcscentou ainda S. Ex, que, assim como o mi- Fallando destes Cactos, não tenho po!' filu censurar de ma-
nistedo trnnsacto mostrou-se sovero na rejll'essilo do taes neira alguma o gorerno ou seus delegados quando porvcn
abusos e violcncias, o actual não sc descuidaria de cumllrir tura }ll'uccdão com te do o ditaI' no cumprimento da lei, mas 
igualmente o seu dever, sim mostrar quanto ti di"'oa ae reparl! a desigualdade do seu 

Nos dou; relatorios encontra-se com atreito lIma exposição, procedimellto, dl',igualdade q\le 'parece manifesta, quando 
posto flue muito resumida e illcompleta, de aetos criminosos se observa que no mesmo municípIO do Araxá existem outros 
praticados por occasifio das ele:ções, fazendo-s~ menção de olliciao:! que, não sc tenuo fardado no prazo marcado pelo 1'8-
algumas representações, em que dive!'sas u.utomlades suhal- gulamcnto de G de abril do 18ãi, são todavia conservados 
ternas erão accusadas de excessos e Vlolencms, c doclal'lllldo- nos seus l105tos. 
50 que o governo tratava de llabiHtar·se para proceder a Os ha litantes do lagar attribuem esta desigualdado á 
respeito ddras como Cosse de justíçn, unica cil'cumstuncia de pertencer aquelle otlicial ao partido 

Agora, lendo já decorrido tempo sullicienle para as averi- coo8ervador,c estes ao liheml; mas é de esperar que, ficando 
guacões necessarias, parece-me que o nobre presidente do disto informado o nobre presidente do conselllo, não continue 
conselho daria uma brilhante prova fIa impareialid,lde do a exccuçi10 da lei por semelhante maneira, 
ministerio e seus delegado., Sll mostrasse que já se Cez clrec- Referirei ainda outro caso que OCCOITCU em Cuyabá, e que, 
tivd a responsabilidade, ou ao men06 a destituiç~o, de algu- parecendo á primeira vista muito simples e de pequena im
ma das autorid,ldes pertencentes ao partido libm'ul que assim l'ortancia, mostra todavia, a quem conhece todas as suas par
Corão accusadas; mas creio que mais faci! "orá IJI'ovar-se que ticulal'Ídades, como o espiri to de partido supplanta muitas 
sómente sobre os vencidos, os conservadores, tem l'ecahido vezos a justicll. c o interesse publico, 
os processo$, e outros vc!wmes com q,ue seus adyer,arios Ilavia ali ·um tenente da guarda nacional, que oecupava 

!JrOCUrão satlsCazer 05 OdlOS e maIS paixões provementcs da tnUlbom o logar de subslJluto de juiz mu~ieipal e de orphão., 
uta eleitoral. e era consitlel'lldo como um firme e constante alliado do par-

O programma tambem comprehende a reforma tia guaJ'(la tiJo conservador. -
nacional, para que scj,t devidamente qualificada sem prejuizo Quando tive de fazel' anomeacão de substitutos para o novo 
do exercito e armada, e alliviada quanto ser possa do scr- quatriennio, convenci-me de <pie Calwl'ia ao meu dever se o 
vico activo, recollduzisse, porque as informações que obtive, sendo parte 

·Não cabe aqui discutir 05 di"ersos meios que se têm indi- dellas dada por um dos liberaes mais distinctos, e por milll 
cado para conseguir essa reCormil; mas julgo COOVf:nÍente considerado como homem sincero e circumspecto, mostravào 
fazer a}~um;:s obscrvacões sobre o modo como vai sendo a irregularidade do seu procedimento em questões graves, 
elecutaua a lei actua!. • como, porcxemplo, a acçJo de liberdade d~ 'l'lu'ios individuos 

Diz o artigo 65: (Lcndo,) que enio amda tidos ]lor escravos, não obstante haver-lhes 
« O governo e os presidentes de provincia poderfio por sua Callecidll. senhom passado cartas do alforria, que Corão 

uma ordem motivado. privar dos postos os olliciacs de sua lancadas nas notas do tabelliào da cidado de Gampinas, da 
nOlIleação, nos seguintes casos: § 10, quando não procurarem, provincia de S, Paulo, . 
as patentes, ou não se apresentarem fardados e pl'omptos nos Nfio rccondu~i, portanto, a1uelle juiz substituto; mas isso 
prazos marcados pelo rctiulamcllto; § '20, quando se ausen- 111eSmO bastou para I}UO os Iiberaes mais influentes, e 0110 sei 
ta rem do distrícto do seu corpo por mais de seis mezes sem se aquellc mesmo (Iue a seu reslleÍlo me havia dado inCorma· 
licenca; § 8°, quando mudarem de domicilio pam Córa do ções as mais desfl\v?l'aveis, tratassem logo de angaria-lo, de 
distrícto (havendo espera de seis mezes), sem terem ahi ser- chalUa-lo ao grenllo do seu partido, persuadindo-o de que 
vido quatro nnnos, ao menos, como ollicíaes, ou 10 como nM devia COlltinttal' a serco1lserVaduT depois de haver sotrrido 
guardas, tamanha illjttstiça do presidente da provincia, e Iisongeando-o, 

!( 05 olliciaes de que trata. este paragrapho, se não ia· emlim, com a prolIlessa de accessos na guarda nacioual, em-
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bora fossem os primeiros a reconbecer que os não I!lerecia rcce um juiz municipal supplente gue, contando certamente 
por servÍcos prestados no posto de tenente, nem poderia obte· conl o apoio e protcccilo do pUl'tldo dominante, anima-.e a 
los sem que outros omciaes ficassem injustamente preteridos, desohedecer a uma orllein expedida em favor dessa mesma 

Acbando-se vago o posto de tenente-coronel cOUlmalldantc liherdade por um tribunal supcdor; e que no tocante á 
de um batalhão, havia eu proposto ao govcrno imperial, de guarda nacional tOI'na-se cada l'CZ mais manifesto que a 
accordo com o cOlllmandante superior, unI dos majores aju- 1l01'a creacão de tantos corpos tem pOl' principal motivo, 
dantes de ordens, rertencente ao partido liberal, que rcu- n,10 a sutísfawlo de neceSSidades reaes do servico mas o 
!lia em meu conceIto os predicados nccesslll'Íos; e, para a desejo de l'emÚner111' com patentes mais ou menos 'elevadas 
vaga llue este deixava, propoz o commandante superiol', tam- os sel'viços pr~stados nas campanhas cleitoraes, 
bem de actordo comigo, um capitão igualmente idoneo e re- S S 
commendavel por servi~os prestados 110 espaço de longos Ulf a, J!:SAOOR:- E' ahuso antigo, 
annos, O SR, J:"J1:RREIRA PE~NA : - Nito digo que seja moderno; 

Os meus oOlcios contendo estas duas propostas Corão por o, que entendo IÍ que devemos fazer todo esforço para ex
mim confidencialmente entregues ao propl'Ío commancraute tu'pa-lo. 
superior, para que os fizesse seguir a seu destino, pouco OUTRO SR. SE1!ADOR: _ A este respeilo os ministros têm 
tempo autes da minua vlllúa pura a c(il'te ; mas aquI COI1- siúo muitas vozes illudidos, 
stou me que á secretaria de justiça só havia cbegado a pro-
posta do tenente-coronel, que COI logo apllrovada, O Sn. FERRElBâ PENXA: Ainda Carei, S,', presidente, 

Do destino da outra não tenbo notícia certa; Illas não me mui breves reflexões sobre o que dissel'ào os Srs, presidente 
faltiío fundarnentos p"ra crer que fosse de proposilO retar- do conselho e ministro dos negocias estrangeiros refel'in
daria, ou abafada, até que se oITcrccesse occasiiio de propôl' uo-se a pontos do meu anterior dlscUl'so. 
outro individuo, cuja nomeacão cOllvieRse mais ás vistas do :;;;-Qu&.lIto ao r~paro que fiz sobre o Cacto de haver-50 encer
commandante superior, corno· cheCe de um partido, rad() na outra camara a di.cussão do voto de graças sem 

Passado algum tempo, fizerão-se duas outras propostas que algum dos ministros honvesse respondido aos discursos 
(tendo sido uma dellas reenviada da secretaria de justiça por dos representantes da 0PIJosicilO, declarou o nobre pl'csirlento 

_~ parecer irregular), para que o referido tenente, ex juiz mu- do conselbo que isto aconteêeu, porque, sendo aquelles dis
nicipal substituto, a quem entretanto se uaviajá conCerido o cursos reproducções de outros que havião sido pronunciados 
posto de capitão, fosse promovido ao de major ajudante de e respondidos na discussão do voto de graças da .essão an
ordens do commando superior. como o Coi por decreto de 3 terior, entendeu o ministerio que não era nccessario, nem 
de abril ultimo, com prctel'icão a mais injusta do capitão que conveniente, occupar~se de novo com os mesmos nssumptos. 
havia sido primeiramente pl:OpoSto. e de outros omciaes, Parcce-me, porólll, maniCcsto que S. Ex, equivocou-se, por-

Este e outl'OS factos de semelhante natureza podem, ainda que, tendo a l' discusEão durado sômcnte de 26 até 29 de ja
repito, parecer pouco importantes á primeira vista j mas noiro, e referindo-se na sua maior parte ao mini;;terio de 30 
quem observa de perto como taes co usas se fazem, por con- de maio, nào podia cOlll.llrehender actos de data pos,terior

i veniencia sómente lle um pal'lido, nuo póde tambem deixar de (Iue se tlatou na :!. discussão, teudo esta por pl'lllClpa 
de deplorar que mereMo a approvacüo do governo, com de- ohjecto o procedimento do ministerio actuaL De. alguns fac
trimento do servico puhlico e da fOl'cil moral da autoridade, tos então refel'idos ainda me recordo, sentindo a falta de 

Da facilidade com que o govern"o continúa a crcar novos explicações, que a meu ver não deverião deixar de ser dadas 
corpos e commandtls superiores da gum'da nacional, sem rlue pOl' parte do gahinete, 
e[ectivamente exista a [orca que a lei pam i;so exige, jú Ao que cu havia dito a respeito dos motivos e objectos da 
por vezes se lem fallado, e lÍscusado seda procurai' proras missão especial mandada a lUontevidéo deu o nobre ministro 
mais convincellt~s do que aqucHas que nos olrel'ece o proprÍo dos neaoeios estrangeiros a resposta que era de esperar, de
Diario Ol/ieial, Ainda assim, porem, julgo conveniente clarantFo que no estado actual da questão não lhe era possivel 
referir alguns ractos de que dá noticia uma correspondencia accrescentar outros esclal'ccimentos aos que se encontrão no 
do l\laranhão, publicada no supplemellto do Jornal do Cum- seu relatorio, Satisfeito com esta resposta, limitar-me-hei a 
merdo de 11 do conellte, pOl'que sel'vem para maIs c.;;n- uma unica observaçãO, e vem a ser que, bavendo-sc julgado 
firmar proposicões que tenbo ellllttido n~sta casa, sujeitando- conveniente, segundo declarou o nobre ministrQ, conceuel' {( 
os todavÍll a qualquer rectificaCão, se não forem tãO veri- missão especial certa liberdade para proceder conrorme as 
dicas como devo IlresumÍl', • circumstancias, e sendo tão facil e prompta corno é a commu-

Consiste o primeil'Q facto em haver o juiz municipal nicacão enh'e IIl0utevidéo o esta cOrte, devemos sobretudo 
sup~lente do termo do DI'cjo, Florendo Furtado (Ie Albu- deseJaI' que qualquer passo terminante e decisivo não seja 
querque Ca ' cumprimento li uma ordem de dado senãO de perCeito accol'do com as vistas e instruccões 
habeas pela relüCllo dQ di5tricto em Cavol' do governo imperial. • 
do juiz no da comaréa, José Beligario Henri- O SR. MIMSTRO DOS !'IEGOCIO, ESTnA!(GEIROS ; Natul'al-
que Cunha declarando que não se conformava com os Cun 
darnentos do accordll0 por serem contrarios a rlil'eito, e que mente. 
muito le~almente fôm aquelle juiz processado pelo sllbde- O SR, Fr,RREIR" PENIiA: - Quanto ao mais, julgo escu
legado tle policia, como melhor se vê do despacho a'lui sado repetir que outra co usa não posso desejar senão que o 
transcI'ipto, (Lê,) nosso enviado consigll os fins da sua missão pela meneira 

Dos outros factos f:llla a correspondencia nestes termos; mais conformo á Jiguid;,dc e verdadeiros interesses do DI'~sil. 
(lendo) Concluirei, Sr. presidente, explicando o voto que pretendo 

« Em remuneracão dos sCl'vicos partidarios de Florencio dar, como já disse, a favor do projecto de resposta á falia. 
Furtado, isto é, pôr ter feito processar clandestinamente o do ihrono tal (IUal se acua redigido, Eu declarei que o ap
juiz de dil'eilo da comarca, acaba elle de ser nomeado provava \101' exprimir convenientemente a meu ver os inalte
tenente-coronel commandante de um novo batalhão de re- ravois sentimentos do senado para COIll o cLefe do estado e 
serva; seu irmão IIliguel Furtado de lIIendonç.J coronel sua augusta f;lmilia, e accl'escentc: que me parecia, segundo 
commandante superior de um novo commando superior o sentido nalural e obvio das palavras, que 11 respeito do mi
creado na comarca do Brejo; seu cunhado João Paulo de nisterio actual não continha cenSUI'a,nem louvor, Depois dis
Araujo Bacellar tenente-coronel chefe do estado-maior; seu to deu o iIIustre relator da cOllllllissão algumas explicações 
tio Alexandre Francisco llodrígues tenente-coronel comman- sobre ,a 2,' parte" observando que, comquanto a resposta 
dante; e outro seu tio, 1IIal'colllll0 Francisco Rodrigues, com- não s~J<: agRressslva, revela certa desconfian5a a respeito 
mandante de um esquadrão de cavallaria, " do mm,lstCl'IO actual; ,que a e:.:pr,essa mença~ q~~ e~1 ~m 

Vê·se, pois, SI', presidente, e não pôde isto deixar de d~s penados ,se faz da IIldepend~ncla do poder l,udlclono slg
causal' a maio!' estrll11heza, que, ao mesmo tempo que tanto mfica a repetIção ~a, censura aos decI'etos de 30 de dezenl
se Calla de garantias á liberdade individual do cidadão, appa- , bro ; e que a SUbSl1tUlÇão de cel'tas palavras da fall~ da !~rQ' 
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no I!0r outras mais proprias e adequadas ao objecto tambem mento de coadjllvaçiio por p~J'te da confederação Argentina 
eqUivale a um rC(laro, ou advertencia aos membros do ga- para a boa solucão das dl!1iculdades com que lutamos na 
binete Ilor não bavel'em applicado toda a attenç,lo e cuidado l'epublica Oriental. CUOlpre-me tleclllral' que o ministro dessa 
á redacção daquella peca ministerial. , _, ,potencia aCl'eJitndo junto ao governo imperial maniCestou 

Reconhecendo que o illustre relator da commlssao e o maIs desejos de que entrassemos em novo accordo sobre o tratado 
competente pal'a explicar o sentido de suas pnlavras, e a in- delinillvo de paz, negociacão que não Coi por diante em ra
tenção com que fOl'ão empregadas, mas conCe~sand(} nova- z,to de que, e.tabelecenJo elle como questãO preliminar 
monte que á pl'Ímeira vista não pude dm'-Ibes Igual signifi- a não mtervcncão do Estado Oriental nO quo houves
cação e alcance, senão na pal'te que revela alguma desCQn- demos de accot:dar, entendeu o governo imperial que não 
fianca, persisto na intencàO de votal' a favor da resposta, por podia proceder, não só porque com a exclusãO contrariava 
que 'entendo tambem qué as censuras feitas durante o debate estipul~ções anteriores, como porque julg:ou que não era 
bastárão para o fim que podem presentemente tel' em vista convenwnte prevalecer-se das circumstanclas actuaes para 
aquelles membros da casa que não se conCormão com a exciuÍl' aquelle estado de um tratado em que deve ser ouvido 
marclla do gabinete actual. afim de se tornarem para com. elle obrigatol'ias as suas esti-

Ouvi aquI dizer que a illustl'e commissão havia usado de pulações, 
grande re~erva nas censuras, por e~n~ece: que nenlluma in- O nobl'e senador pela provincia de Mato-Grosso diz tam
f1uencía Ilvcrilo sobre a sorte do mllllsterlO actual as que se bem algumas consitlera~ões sobre .Jivel'sos topieos do relato
fizerão na resposta <Í Calla do turono da sessão antecedente; rio da repartição a meu cargo, A resposta ás suas obser
que não se sabe ainda com certeza se os conservadores estão vações me levaria longe, e portanto não traturei dellas 
em maioria no senado; e que este partido não pá de del'l'ibal' agora, agulll'llando para o Cazer a primeira opportunidade, 
o ministerio. Antes de terminar, consinta o senado que eu tome em 

Quanto ,ã 14 observação, dit'ei apenas que, reCe~indo-se a considm'ae,10 o que lluasi ao finalizar seu discurso disse o 
rcsp ,sta a Calla do tllrono da antenor sessão prmclpalmente bonrado 'senador pelo Amazonas ácerca do estado de agita
aos netos do ministerio de 30 de maio, ninguem devia esperar çãO dos espiritos na camarcado Brejo,provinciado ~Iat'anllão, 
que inlluisse 0(1 sorte do actual. Nilo tive noticia de que o juiz municipal supplente, a que 

Quanto á Corca numerica dos conservadores, principalmente o nobre senador se reCeriu, deb.:asse de cumprir o accord,to 
em questões de certa ordem, pare~e·me que a votação da· da relacão, concedendo habeas corpus ao juiz de direito jnte
quella mesma resposta poderá servir de ba!c 11 um calculo l'ino daquella comarca; entretanto, não me julgo babilitado 
liem aproximado á exactidão, para contestar o facto, Se ó real, sou o primeiro a reconlle-

Se os conservadores podem ou n,10 derribar o ministerio é cel' que 0110 é regular o proeedimento do juiz; mas pondera
questãO em que nUa me parece necessario, nem conveniente rei que n1\o ti facto novo em nosso paiz, Isto é, mais de um 
entrar agora; mas julgo poder asseverar que nuo querem juiz de direito, mais de um juiz municipal têm-se recusado 
(apoiados), e que ainda, que pudessem e quizessem, n1\o seria a pôr o-cumpra-se-em accordãos dns rclacões, (Apoiados), 
panl tomar-lhe as posicõcs officíaes, (Apoiados), Tenbo pro- Devo ainda accrescentar que esse acto da remção foi ali 
funda conviccão do qué os conservadores, pugnando sómente muito discutido, e não faltou quem o acoimasse de iIlegal e 
pelos pr~ncipios e não por pe~soas (alJoiatlos) , outra cousa exorbitante das attribuicões do tribunal; entretanto esto:! 
mio deseJão senão que o m1015terlO actual, mudando de longe de louvar o procedimento do juiz municipal supplcnte. 
rumo, ou qualquer outro que haja de sueceder-Iue, compre· O nobl'e senador parece que achou allinidade entre (Sle 
banda bem os deveres de sua posição nas actuaes cil'cum pI'ocedilnento e o facto de navel' sido o dito juiz municipal 
stallcias do paiz, e dirija os m'gocios publicas pela maneira contempladJ nas nomcaciies feitas pelo governo ha pouco 
mais conCorme ás verdadeiras necessidades e interesses da tempo para a guat'da nácional daquella comarca, Devo re
nação. (Apoiados, Muito bem, muito bem). conJal' ao senado que as. nomeações a que se reCeriu o 

nobre senador são antenores ao facto de que se trata, .6 
O 81', Dias Vieira (minislro dos cslrangei,'os):- que, portanto, nenhuma relaçJo podem ter com o pI'ocedl

SI', pl'csidente, na 110m adiantada em que nos achamos, menta posterIOr de qualquer dos nomeados, 
e depois da larga discussão que tem tido a resposta á Calla POfHlerarei mais que, na creacão de batalbões da guarda 
do throno, peço a palavra simplesmente para dar breves ex- nacional, o governo procede senipre em virtude de recla
plicacoes a alguns dos bonrados membros que fallárão ante- rnucão dos presidentes, provando estes previamente a neces· 
)'iorniente, sidâde da creaeão pelo numero dos gUal'das qualificados. A 

Pelo que toca ao pensamento político do governo, o nobre creação dos coinmandos sup~l'Ío~es tambe~l é feita em virtudo 
presidente do consellto, assim como o meu iIIustre colloga de l'eclamacão e por convemencla do serVlCO, 
ministro da fazemla j,í disserão quanto basta para que se- Pelo conliecimento que tenho dos individüos, devo informar 
jamos devidamente aquilatados, Por occasül0 ria manifestaçfio ao senado que os cidadãos nomeados s,10 todos pessoas im
do programma ministerial na outm camara, disse o honrado portantes na localidade,não, só pela Camili,! a que pertencm~, 
presidente do conselho que conliava, pura governar, no apoio como pela fortuna ue que dlspoem, Não sei mesmo que sepo 
ao partido que se denominou progressista, Estamos na reso- exageradas em politica, R' certo, porém, que em todos os 
lue(1.o de, se nos faltar esse apoIo franco e sincero, retirar- tempos a comarca do Brejo na minha provincia é a localidade 
mÕ'lIos do podm', porque não desejamos Caltar as dec\ura- que mais incommoda aos presidentes, pela continua intriga 
cões que fizemos ao receber a a:lministracão do paiz, I' , 
- Feita esta succinta declaração, SI', presiuente, entenuo que. que a I rellHI. 
não devo deixat, sem explicacão um CacLo que á casa trouxe: Convencido de que o senado deseja pôr termo á disc~ssão 
o honrado senador pela provincia da Bahia, relativamente a . da resposta â Calla do tbl'ono, concluo neste por.to as mInhas 
dinheiros que comsigo havia levado o consellleiro Saraiva explicações, 
para desempenllo da sua missil? no Rio da, PI'ata., _ M' '.J' ,J I - d 1 t 
. SI', preSIdente, o honrauo SI', conselheIro Saraiva nao nmguem mms peutnuo a pa avra, e nao se po enr o vo ar 
levou para o Rio da Prat,t oult'os proventos mais do que IlO1' Calta do quorum, ficou encerrada a diseussào, e o SI', 
nquelles que facult,10 as nossas leis c regulamentos, E' com. Ilresidcntc deu para ordem do tlia seguinte: . . 
Pletamente inexacto e desoido de fundamenlo o boato do Votação sobl'e o projecto de resposta á falia do turono, 

J' b cUJ'u \lo discussão licou encermda', que o governo o armára com dinheiro para o 011 desempe-
nbo do sua missão, ' , 'd" • d Contl1luação da 2' discussão da ,proposl~ão a camara uOS 

A respeito do assumpto dessa missão tenllo por mais e Sr5, deputados, reformando a Icglslae<Io hypothecana, com 
uma vez dito o pensamento do governo, Torno a repetir: as emendas das commissões de legislaçãO e fazenda, 
sendo negocmção pendente, julgo conveniente nada mais adi-
íUltar por emquanto, Levantou-se a sessão ás '2 lJ'! horas da tarde, 

O mesmo nobre senador ainda desejou que o governo in-
formasse se era ou não ancto o que 50 dizia de offerecí-
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ACTA DE ti DE JUNHO DE 186i. 
PRESIDENGIA DO SIl. V!SCONDG .DE AB!.IlTIl'. 

A's 11 hor,ls da manhã fez-se a chamada, c acharão-se 
presentes os Srs. visconde do Abactó. íllafr'a, Teixeira de 
Souza, Almeida e Albuquerque, nlel1llc3 dos Snntos, visconde 
de Sapucab~', Souza Queiroz, Souza Ramos, mm'quez de Ita
nuaem, D, Manoel, Dias de Carvalho, barão de MUI'iliba, 
Carneiro de Campos, Paula Almeida, barão de S, Lourcnco, 
visconde de Jequitinhonha, Nabuco, marquez de Caxiãs, 
bania de Pil'apama, Siqucil'u e Mello, visconde de Suassuntl, 
Pal'anhos, Dias Vieira, visconde de Itaborallv, Pompeu, 
Rodrigues Silva, Zacuarias, Dantas e Candido Dorges. 

Faltárão com causa participada os Srs, Cunha Vascon
cellos, barão de Cotegipe, barão de Mal'oim, barão de Qua
rabim, Euzebio, Paula l'esso ... , ferl'eira PeIllHl, Sinimhú, 
Vieira da Silva, FCl'Ilundes Torres, Souza e Biello, visconde 
da Boa- Vista e visconde de ~Iaranguapc ; e serl\ Illlrticipaç:to 
os Srs. Ferraz, barão de Antonina, Souza Franco, CUlldido 
Baptista, Pimenta Dueuo, Araujo Ribeiro, Silveim da nloUa, 
l/onseca, Jobim, mal"lucz de Abrantes, marqucz de Olinda e 
visconde do Uruguay, 

Não bavendo numcI'o sufficiente de Srs, senadores, o SI', 
presidente declarou que IUlO podia baver sessão; c, depois de 
convidar os Srs. senadores presentes pal'/1 occuparcm-,e elll 
trabalhos de comlllissões, deu para a ordem do dia se
guinte: 

Votaçli~ sobre o pl'ojecto de resposta á Callu do tbrono, 
cUJa 2" discussão ficou encelTada; 

3' discuss:1o dos seguintes lH'ojectos do sOllado : 
1,0 Declarando que D, Carlota JUlle BI'OWII tem direito 

ao meio soldo de seu fallecido marido o marechal do CaffijJO 
Gustavo Henrique lll'own ; 

2,· Autorisanrlo o governo a conceder 11 D, Amalia Regis 
J\luniz Barreto, IlIba legitima e unica do fallecido cheCe de 
djvi,;ão João Francisco Regrs, o monte· pio 'lue percebia sua 
nlài; 

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

a:1" sessno 

EM Ui DE JUNHO DE 186i. 
PRESIDENCIA DO SR, VISCONDE DE ÁllAETE', 

SUlI:lIARlO. - Expediente, - Ordem do dia, - Meio soldo a 
D, Carlota Jaue llrown. - fllonte-pio a D, Amalia Regis 
Muniz Barreto. - Reforma bypothecaria, Requerimento 
do Sr. Nabuco. Observacões dos Srs, presidente, Souza 
Rumos, visconde de Je<[uhinhonha, barão de Mul'itiba, o 
Paranbos. 

1\'s 11 boras da manhã, achando-se presentes os 81'S, vis
c?nde de Ahaeté, Marra, Teixeira de Souza, Ferreira Peona, 
VIsconde de Sapucuhy, barão de S, Lourenço, Mendes dos 
Santos, Jobim, Cunba Vasconcellos, Pompeo, Araujo Ri
beiro, Souza Ramos, Almeida Albuquel'que, 110nseca, Souza 
Queiroz, marquez de Itanhacm, D, Manoel, Dantas, visconde 
de JeqUltinhonba, Ferraz, marquez de Caxias, Siqueira e 
l\'lello, Dias de Carvalho, visconde da Boa-Vista, visconde de 
Suassuna, Zllcbarias, Rodri!;ues Silva, Nabuco, marquez de 
Abrantos, e barão de Muntiha_ O Sr. presidente abriu 
a sossão, 

Comparecêrão logo depois os Srs _ Paranhos, barão de 
Antonina, barão de Pirapama, visconde de Itaborahy, Dias 
Vieira, Olloni, Carneiro de Campos e Souza Franco. 

Fallárão com causa particilJada os Srs, barão de Cotegipe, 
barão de Maroim, barão de Quarabim, Candido Borges, 
Eusebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Vieira da Silva, 
Siuirnbú, Fernandes Torres, Souza e Dlello, e visconde de llIa
ranguape; e sem participac.ão os Srs, Candido Baptista, 
P,imenta Duono, Silveira di Motta, marquez de OIinda, e 
vlscende do Urugua y, 

Fotio lida. e approvadas as aclas de 13 e U do corrente 
mel. 

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

Um offieio, do 11 ~o, COI'l'el,te do ll:inister'io do imperio, 
contendo copia do oOlelo do Reve!. biSpo do Rio-Grande do 
Sul, de 28 do mez findo, ácerca das questões de l'eliO'iilo ql10 
ultil!IUmente t,ivorão logar entro os colonos do S, L%opoldo. 

A secl'ct~l'Ia para SOl' presente a quem Cel ~ :equesi~üo, 
Tl'os ol11clos da mesma data e do mosmo mmlsterio, aCOm

pa~llan~lo os autogl'aphos das resoluções da asscmbléa "eml 
legl,;lattva que alJprovão as jlensões annuaes de 504,5 con
cerJilla . a D. LUlza Maria Tanner; de ,f 00$ concedida a 
1), Mana de D!degol1'y ; o de 252;lJ concedida a D, Maria da 
Conceicão Costa iUal'tíns, nas quaes I'esolucões Sua MaO"es-
tatle o lmpel'atlor consento. - .. 

A' archivar, corumullicando-se a outra camam. 
Requerimento de llenlo José de SouLa Junior, pedindo por

missão para matricular-se lIO 10 allno da Escola do ~Icdecina 
levando-se-lbe em conta os exames de preparatol'ios Coitos 
elll S. Paulo, e nos quaos Coi approvado, e olJl'igando-s& n. 
tazer os quo lhe Caltiio. 

A' commissão de instrucção puhlica. 

ORDElIl DO DIA. 

IIESl'OSTA Á FALLA DO TlIllOM. 
Procedendo-se á votação foi approvado' o lll'ojecto de res

posta á CaUa do tbi'ono, cuja ultima diSCUSSão lir.ára encOl'
rada 1Ii! sessão anterior. 

O SI', prcsid~llto declarou que ia-se omeiar ao SI'_ minis
tro do imperio para sabe~ o dia, hora e lagar em que Sua 
llIage~tade o Imllerador dlgnar-se-ba receber a deputaeão do 
senado, que deve apresontar ao masmo Augusto Seilhor a 
resposta li. falta do throno; e en! seguida, forno sorteados, 
lJUra, com o~ membl'o3 d~ respecliva COlllnussão comporem a 
dIta deputaçao os SI'S, Visconde de Sapucahy marquez do 
Abrant~s~ barão de ?irapama e Rodrigues Si Iv;, 

Entrai:ao e,? 3' diSCUSSão, e forão sem dehate approvados 
e remcttldos a commlssão de redacção os seguintes pl'ojectos 
do senado: 

MEIO SOLDO_ 
1" Declarando que D, Cal'lota J,1l1e llrown tem direito ao 

meio soldo de seu fallecido marido o marechal do campo 
Gustavo HCllrique Brown. 

MONTE 1'10. 

2", Autorisando o govel:n,o a coneçdcl' a D, Amalia Regis 
lIulllz Bal'l'cto, filha legllmm o umca do el!efe de divisão 
JOãO Francisco Rcgis, o mouto pio que percebia sua mãi. 

nEFOIIl!A IlVPOTllllC"Rl.l.. 

Pl'o~eguiu-se na 2' discussão, adiada a () do corrente, d,l 
proposição da camara dos deputados, reformando a legisla
ção hypothcca,ria, com o parecer e emendas seguintes: 

Cf As commlssões reunidas de legislaçãO e Cazenda, etc, " 
Entrou em dIscussão o al't. 1" e seus paragrapbos, 
O SR, N~nuGo Cundamentou e leu o seguinte 

REQUIlRUlENTQ. 

Cf Proponho quc se designe para ordem do dia, não tOllo (1 

projeeto bypothecario, mas só expressamente ou um ou 
dous artigos delle, eonforme a sua importancia ou eonnexão; 
considerando-se boje em discussão sómente o primeiro urti
go, e não se passando ao scgundo ou terceÍl'o senão. depois 
que, discutido o primeiro, forem elles designados lma a 
ordem do dia Hi de Junho de 18GL-Nabuco, " 

O SR, Pf.ESIDE:'lTE: - Eu não tenho duvida em admittir o 
rçquerlmento p,ara flue a sua decisão ,regule de hoje em 
dmnte ; mas bOJe esta dada a ordem do dia, e não ha exem
plo (Iue me lembre de alterar-se, salvo For um adiamento, 
E' este o meio de altera-Ia sem infnngtr-se o regimento, n. 
saber; depois de votado o primeiro artigo, o nobre senador 
ou qualquer outro, póde propõr o Adiamento dos outros ar-
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tigos para {) dia seguinte; mas não por uma decisão como 
esta, Accl'cscentm'oi qUll Gutendo que poderei dar o proje cto 

lla!'a ordem do dia por a.,tigos, ou ~Ol' titulos e capitulas, 
IR disto alguns procedente,;, díscutllldo-se separadamente 
cada um dos artigos flesses capitulos ou titulos que se dcrem 
pam a ordem do dia, Entendido assim o l'equeflmclIto, 
não tenho duvida em admitti-Io, 

Apoiado, entrou em discussão o rerluerimento, 
O I'ilu', §onza "Ramos (pela ordem): - V, Ex, exige 

quo, para a discussão não passar hoje do art. 1°, o senado vote 
um adiamento; mas eu peco licenca pa1'a observar que no 
requerimento do nobre senâdor está- já comprehendido o adia
mento, 

o SR, PRESlDEl'\TE: Tem razão, 
;o /ill'_ ,'lseon,le de .JIequitinhonba (pela o1'dem): -

Pedi a pa1<wra simplesmente para saber como heí de votar. 
Desejava que V. Ex. me dissesse qual é o projecto que se 
vai discut Ir, 

O SR, pnESIDENTE:- li' a proposição da camara (los de
putados, 

O SR, VISCONDE DE JEQOITI"1I0NlIA: - Eu tenbo aqui um 
imprcsso que diz: "Reforma hl'pothccal'Ía,- ProjccLD emen
dado. - A asscmbléa gc!'~l legislativa decreta, - dispo
si~ões geraes- » e assim pOI' diante, 

O SR, PRESIDENTE: - Esse é o projeeto que as cOllllllissões 
apreseutál'ão já l'edigirlos com as emendas por ellas olTere
cldas. 

O Sn, '1ISCO?\DE DE hQUITlNIIONnA: - Este é o projecto 
quo veiu da camara temporaria refundido com as emendas 
apresentadas pelas commissões do senado, e não se discute: 
qual é o que se discute ? 

O SR, PnsSIDENTE: - E' o que '1eiu da camara dos depu
tados, 

O SR, VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA : -l\Ias esse não tenho 
aqui; tenho as emendas das com missões e o projecto refun
dido por elIas, 

Ora, SI', presidente, o projecto que veiu da camara tem
poraria solIreu emendas no senado (lIa um apal'ie), as quaos 
emendas ainda uiio forão apoiadas, diz o meu nOilrG collega 
pela provincia da Bahia. 

O SR, PRESIOE:'lTE: - Estou informado de que os prece!!
dentes são de não sei' necessario apoiarem-se emendas olTe
!'Cc idas por cOlllmissões, e neste caso as emendas são de 
duas commissões reunidas compostas de seis senadores. 

O Su. VrCO/lDll llE JIlQUlTINIIOl'\lU: - Dissolvida, portanto, 
esm duvida, temos o que eu ia dizer, temos o pl'ojecto re 
meUido pela camara temporaria e temos as emendas olIe
l'ecidas llelas commissues do senado, Ora, agora digo cu, a 
discu:lsão ha de versar sem duvida alguma sobre os arti!t0s 
do projecto que veiu rcmettido pela camara temporaria; 
mas,. para termos ,co~sciencia do que votarmos e facili~ade 
11<1 discussão, e mdlspensavel que a cada um dos artigos 
rmnettidos pela camara tem pararia, o SI', presidente declure 
as emendas, 

O SR, PnEslOENTE: - Eu já declarei, 
O Sn, VJSCOl'iQE DE JEQUITII'I10NIIA: - Portanto, irro entrar 

em discussíto os artigos da camara temporaria com as emen
das oITerecidas pela commissão, e o SI', Illeu coJlega llela 
provincia da Ilabin. quer que em vez de se d,lr todo o pro
Jecto pal'fl. a ordem do dia, não se dê senão um artigo depois 
outro, e assim por diante, 

O SR, PRESIDENTE: - Ou por capitulas ou por titulos, 
O SR, VISCONOE DE JEQUITIl\llO!'Hl.\.: - V, Ex. faz o favor 

de mandar-me o requerimento? (E' satisfeito.) Nós, Sr, pre
sidente, vamos entrar na primeira discussão do projecto. 

O Sn, ~nESIOIlNTIl ;-Segunda, 
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIlONlU: -Mas a segunda dis

cussITo está no nosso regimento que se faz por artigos, 
(A1Joiaclo) , Por consequencia nua se necessita do reflueri-

menta do meu nobre collega, Se é ~ar<L limitaI', eu lemhro 
ao h()nrado memhro que pôde mUito bem acontecer que se 
vote sem discussITo OlI com Ullla pequena discussil0 esse 
artigo ou esses artigos que forem dallos pelo SI', presillente 
pm'a ordem do dia; e porque motivo nrro havemos nós de 
continuar? Não faz mal nenhum, Estudarcmos e discutire
mos os altigo. confol'mo podcrmos; se podCl'mos discutir 
dou, ou !t'es darlos ]leIo SI'. presidente e mesmo ainda outl'OS, 
porque n;10 se ha de fazer? Acho pOl' consequencia que o 
requerimento do 1I0bre senador não ti necessario; que é 
molhar que venha o projccto torlo; discutiremos e, se a nm
teria de um artigo fOI' grave, decididamente havemos de nos 
demorar !Jello, não pass,n'emos fi antros, e assim por diante, 
Mas limitar fi discussilo inteira c absolutamente a um Ol! 
dous artigos, conforme o juizo do SI', presidente, para sorem 
sómente esses e não outros discutidos em nma sessão, não 
se podendo passar adiante porque n:Io foi dado para ol'(lem 
do dia; não me parece conveniente, pOI' causal' grande 
pel'da de tempo, 

Além disso, SI'. presidente, direi a V. Ex. (e e malel'ia 
conucxa) que este projecto pouca reforma mel'0ccJ'á do se
nado, porque já está milito elaborado; as commissões o 
estudàrão ]l01' muito tempo: do que precisamos, no meu 
juizo, é que sc principie a executar a lei para se conbecer 
os seus defeit03, pOl'flue 110m nesta casa, nem na outra, se 
hão de conhecer esses defeitos, quero dizer o~ defeitos pra
ticas. O" outros de tbcol'ia, estilo corrigidos pouco mais ou 
lllcnos; e nfio são estes que hão do tornar 11 lei indigna da 
dssembléa. gOl'al,isto lÍ,do nosso parlamento; silo enos prati
cas I)UG a execução da lei houver de mostrar, 

rol' isso eu não me opponbo por espírito de ojlposicão: não; 
desejo sômente que a discussão se "presse para que tenha
mos essa lei, e 0110. se execute e '1ejamos no fim das cautas 
o que temos a corrigir, como tem acontecido com o codigo 
commercial. No fim deste ll:\ez muito provavelmente ba ae 
vil' o orçamento, e enUlo o orçamento acima de tudo: sua 
discussão deve ser a tudo prefel'ida, 

~» !!Oi', SOUZD. ImUIIlOS .-0 grande respeito que tributo 
ao nobre senador quo acaba de sentar-se,obnga·me a expor a 
razão pOl' que nesta occasi,Io o meu voto não pôde ser con~ 
forme li opinião de S, Ex, 

O requerimento do nobre senadol' pela Bahia me parece 
razoavcl c bem fundado. Embora a ordem do dia compre
belda matOl';a que não solfl'a debate, todavia o arbitrio lem
lJrlHlo pelo nobl'u senador tem a '1antagem de permittir que 
aquelles que quízerem acompanhar esta discussão, concen
trem (\ sua altenção no ohjccto sobre que ella tem de versar 
no dia seguinte, e nell1 porque i'. matoria passa depois sem 
discussão, so segue qj.lo 11:10 seja muito importante o dillicil ; 
pôde custar grande tl'~balbo de íntellige.ncia o conhecimento 
da bondade de uma dISpOSICi\o, ([ue pOl'ISSO não se combate, 
De outro modo 6 preciso qu-e ca(la um venba pl'eparado pam 
a discussão de todo o projecto, Parece-me qne hc conveni
ente appronrmos ç:re a UIscui':!ào se faca por essa maneira, 

l'oco, pois, licença ao llIlbro senadoÍ' pela província da 
llahiá, para nesta. occasião apürtar-me da sua opinião, vo
tando pelo requerImento. 

Posto a votos, foi o requerimento finalmente approvado, 
O /!lI'. 1)D.l'UO (te lUlU'itiba ,- Sr, presidente, todos 

comprebendem i1 importancia e difficuldade da materia que 
se acba el\l discussão. O requerimento feito ha ponco pelo 
nobre senador pela Bahia, relator da commissüll, confil'lna o 
([ue acabo de dizer. O nobl'() senador pediu qJIe o projccto 
fosse discutido ~or partes, cada. título em dia diJforente, para 
que pOSSl\I\lOS empenhar todas as nossas forcas no estudo dos 
ponto:! contidos 1I0S artigus dados para a ordem do dia. Eu, 
pois, não posso deixar de entrar na discus.ão dó art, 10 do 
pl'ojecto som grande repugnância e com muito receio, 

Entendo que aste <1l't1gO por si só comprebende toda a ma
teria do projecto ; que conso!;uintemente se póde nelle trazer 
para a d.scnssilo quanto nos outros artigos se acba con
signado, porque mais ou men.os cada uma das dls~osições 
que se seguem ao mesmo al'lIgo prende·se necessariamente 
com elle. llIas na presente occasião não me faca cargo de 
examinar o projecto debaixo de todos os pontos' de vistn em 
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qne podia ser encarado, 50 a discussão do .1° ~rtig? fosse, 
como eu supponho, ~xtenslva a todas as mais dlSposlcões tio 
proj~cto. Por ora, V •. Ex. me perllulta que faça algumas 
conSHleracõcs goraes acerca rio prOJecLo. 

Anles (juc as comece, tamhem lJodil'ci licença para fazer 
um reparo que me purcce necessario, afim de mantcr o decoro 
das Câmuras logisllltivas. 

Sorprehcndeu-me que o S-0rerno do paiz lançasse mão tle 
um ti'<lballlo sujeito á conSideração das camUI'ilS e 'luO nollas 
tillha sido iniciado, trahalho que 11110 pertenco ao mesmo go
vemo, porque clle com quasi nada tinha contribuído, e o 
fizesse sujeitar ao exame, já não digo dos tribunacs e fawl
dados juridicas, porcm mWllO de particulares ... 

O Su. pnESlDJl~Tll ,--V. Ex. veja que estamos em 2" dis-
cussão. 

O Sn. UARÃO DE lllunrrw,\ :-05 trabalhos uns Câmaras per
teneem ao domínio publico; mas, no mcu modo de entender, 
não podem ... 

O SiI. PRESlPENTE :-Lemhro a V. Ex. que cstamos em 2' 
dislmssão ; essa materia de certo não li a materia do artigo; 
lcmbro isto a V. Ex. 

O SR. UARÃO DE DIunlTlD.I o-Se a discussão comeca desta 
maneira, 50 V. Ex. nflo me deixa faz O!' esta ohsorvaçiio, peço 
licença. desdo já para sentar-me 

O Sft. pnESIDENTE :-Faco csta observnr.uo ao nohre senn
(101', porque me parece nãó ser objecto dó' duvida, que na '2" 
discussão não se podem olferecor consiclcl'uções politicas. 

O Sft. D.IUlo DE lIIuRlTIDA:-V. Ex. pCl'mitta que eu me 
assento, pontue jú sei que no decurso da discnssflo ... 

O Sn. PTIFSIDJlN!E: -l'óde continuar. 
O Sft. Hulo DE filUIIITlDÁ :-l'!ão posso continu<lr assim. 
O Sil. PRESIDENTE: -O nohre senador póde continuar. 
O SII. D,UlÃO DE MUiltTIilA :-Não posso fallar mais na ma

tcria. V. Ex. permilte que eu conlinue, porém eutenuo que 
não o devo fazer; rcceio !lovas advertencias. 

O Sn. PnESlDE~TE: - Descjo quo o sonndo veja bem se as 
considerações <[ue ° nobre sentIdo]' principiava a tl'azor para 
a discussão do nl't. 1°, estandQ o pl'ojccto 0111 '2' discussão, 
crão pcrmiLtidas pelo regimento (apoiados) ; na 2' discussão 
n110 so podem fazcr considerações politicas ou quasqucr 
onll'Us quo não sejào intoil'1\lllcllto rcstricta5 it maIoria do 
jIl'ojocto; não se pude examinnl' c censurar éS actos do go
verno, (allOiados). Ac.ho que cumpl'i cxactam~nte o mcu 
devel', c IluO 1l0ll\ i;to pôde 601' objcoto de du,i"". (:1jJoilt
dos). Não ucsejo eMrelal' por fôrma alguma a liLenlade do 
faltul' ; (mui lo pelo contrario l. O quo, I'Ül'élll, despjo e sou 
olll'ig:ado a lll'mtOI' íÍ que ~e lallo conforme o I'cgimonio pcr
mitte. 

Na 1" discussão pê,der-sc-hia ainda lluvidar se podiITo 
trazer essas comüdcmcõcô á discussão; ainda concedo que 
na 3' discuSSiio possldsso sor oLjcclO (lO duvida, ( posto que 
não seja l)ilra mim) ; mas na 2" entendo flue não; o regi
monlo não pÓlie sor mais expresso do que é, Sé isto llilO IÍ 
sssim havemos de discutir selllprc politica, c u[lo ús matc
rias (IUO estão sujeitas ao dehate, c que !)IHla tem com a po
litica (a)Joiados). 

o (1.'_ P.tn·anhoi!!l (pela ol'Cle17l) : - Sr. presidente, se 
me ~ pCl'lllÍttido, peço licença ]lua observar que esta decisão 
de V . Ex. não me parece de accordo com o requerimento do 
nohre senador pela Bahia, que o senado l.\pprovou. O nohl'o 
senador não propôz quo se desso sõmenlc [10 m ordem do dia 
de cada sessão um artigo; disso um ou mais artigos, con
forme a ímpol'tanciu delles. 

O Sn. PR~SlDENTE: - V. Ex. dá licença quo leia o re
querimento? (La.) 

Já V. Ex. vê (lue se vcnceu o que eu disso. 
O SR. PAR,IlHlOS: - Vejo que V. Ex. tem razào, mas 

creio que n1'l0 era o pensamento do nobro senador limitar a. 
discussão de hoje sómente ao ar!. 1° do jll'ojecto. 

Esgotada a materia da ordem do dia, o SI'. presidente dá 
para a seguinte sessão: 

1" discussão do parecer da mesa n. 23 nomeando a Antonio 
LO'lOS Guerra correio do senado. 

DiscussãO dos arts. ~o e 3°, e §§ rcspcclívos da pr.oposiÇão 
da reforma hypotllCcana. com as emomlas das commlssõcs_ 

Levantou-se a scssiio ilO meio-dia. 

E~I 16 DE JÚ1~HO DE 1864. 
PnESIDEJ'(CIA DO 6ft. YlSCONDE DE AD.lJlTÉ. 

Su~mAn!O.-Ordem da dia.- Nomeacão de Antonío Lopes 
Guel'l'<l para c01'l'0io do senado. Pal'éoer da mesa. Passilgem 
desta pal'a a 2" úiscussão. Obscrvacl.lcs uos Srs. Dantas c 
presidente. - Ueforlllil hypotbccuriá. Diseul'sos dos Srs_ 
burilo de ~Iul'Ítiba, Zacharias dc Góes, Nahucll, Souza. 
Ramos o Silveira da llIolta. 
A's t I horas da manhã fez-se a chamada, e, achando-se 

presentes os Srs. visconde de Abaetê, !\Iafra, Teixeim de 
SOl1~a, Almeldu c Albuquerque, Ferreira Penna, Mendes dos 
Santos, viscondo de Suassuna, D. Manoel, harão de S. r,ou
renco, Carneiro de Campos, Pom(l~u, harão de nIuritilJa, 
Jobim, visconde de Jequitinhonha, Araujo Ribciro, Si'lueil'a 
e Mello, Souza Ramos, visconde da Boa-Vista, Souza Quei
roz, Dantas

ê 
marquez de Caxias, Souza Franco, visconde de 

llabol'uhy, unha Vasconcellos, barão de I'irapama, Nabuco, 
Parallhos, Dias Vieira, Zacharias c Rodrigues Si! va, o 
SI'_ presidente abriu a sessão. 

Compal'ecêrão logo (Iepois os Srs. viscondc do Uruguay, 
Fon~cc<\. Silveím da Motta e harão de Antonina. 

F,tlf.;íl'ão com causa pal·ticipada os Sl's. barão úe Cotcgipe, 
barJ() de 11Iaroim, barão de Quarahil11, Candido Borges, 
EIIZC]Jio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Vieira da Silva, 
Sinimbú, l'cl'l1anues TOiTOS, Dias de Carvalho, Souza e Mello, 
m[tl'f!uez de ltanhaeru, '1iscondo de lIIarnngnape e Visconde 
de 5a.pucahy; c som participaçãO os Srs. Ferraz, Canditlo 
Baptista, Pimonta Bueno, manluez do Ahl'antes, marqucz de 
Olinda e Ottoni. 

Foi licla e approvada a acta da. sessão antecedente. 
NilO houvo e!.pediellte. 

ORDE~I DO DIA. 
riOlm'\~Ão DE ANTONIO LOPES GUEIIIIA PAU,l. conUEIO DA CASA. 

Continúa II 2' discussão; c cu desejo que fi'Iue bem salJido Elltrou em l' discussão o parecer da mesa n. 23, relativo 
e bem estahelecido que não fiz mais do nue cumprir o meu á nomeação de Antonio Lopes Guerra pam correio do senado. 
devor, e que, ~peznr disso, ínslri com o ;\O!Jre selJadol' para >I} §", Jl)a,.t"s ,- Sr. presidente, eu não duvido que 
(lUC cOülinuHssc com a Jlulavra, S. Ex. nito !juiz. o senado possa dispensar um emp!'egado da casa emquanto 

Procollcndo-so ti votaç<lo lJOI' )l1l'les, foi ap')!'ovallo o e.ltivel' doente; mas dispensa-lo por uma ,'cz, fazen~o ulíla 
art. l~ com a em~nda I'c&pectiva, sendo rcj"ita~lo!) § 10, e nomeaç"o permanente, importa isto um direito de aposentar, 
suppl'llnHlos 05532°, 3°, ,j,o c 50, de comlul'Iluuade com as o acho que não o podemos fazer. lIa na casa diversos pro-
emc!l!las rcfel'ldas. jeclos de aposentallorias .. " 

O Su. RIDUCO : - V. Ex. tinha dito que em preciso um O Sn. PUESIDEllTE :-Eu tcnho ele observar que o que ven-
requerimento da adiamento depOIS do votado o 1\1'1. 1". ccu-.;c .foi conceder-so a dispensa, provendo-se o logal' em 

O Su. PilESID~llTE: _ Nilo, senhO!'; reconheci logo dcpois I I~~ssoa. ldonea. ; agora trata-se, portanto, de prOYCl' o logur. 
~ue no requeri~lcllto está .virtualmente comprehendido o I J.'. contra o vCllcHlo (lue .0 nohre senador está f,,!Iaodo, 
admmento, e USSlm o declareI, tendo cessado o erlulvoco. O Sn. DANTAs:-Yencldo este anno'? 
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o SR. PRIlSIDENTE: -Sim, senhor, o senado approvou ba 
110UCOS dins o pnl'cccr da mesa n. 22, concedendo ao correio 
JOoIÍ 11rancisco l!arbosa a dispensa do sorviço, (lua solicilou, 
com o ordenado de 800N'l, provendo-se o logar em pessoa 
idonea. 

O Sn. DAI\TAs': - Então passou o princípio do que nós 
pOllemos aposentar ... 

Passou o parecer para a 2' discusslio. 
O SR. nfAFRA requereu e foi approrada a dispensa do 

interslicio, 
REror.MA nYPOTnEC,~mA. 

Proseguiu a 2' discussil0 da. proposicãO da camara dos 
deputados Ijue reforma a legislação bypotbecnria, no art. t. 
e paragralllios com as emendas respechvas. 

O ~I·. barão de l'lIllrliiba: - Sr. presidente, o si
lencio que observo da parte dos nobres senadores que potlião 
intervir nesta discussão me Caz crer que o scnado está c Jn
corde com as o!liniões emillidas pelas nobres commissucs ~ue 
revi rITo o projecto enyiado pela camara dos S1's. deputados, 
e que o!rcreclÍl'áo á sua consideral)ão algumas CI.ucndas, l'a 
redame, pois, escusado tomar elL o empenbo de dlzel' algumas 
palavras a respeito da materia, porque com isto nada pode:'ia 
conseguir, afim de fel' melborado o projeeto a que o senado 
parece querer dar sua approvaçlio, 'Iodavia, como algumas 
duvidas me oecorrem, que, posto se não reputcm capilaes, 
ulio deixa0 do pesar no meu espirito, peço licença para nesta 
occasilio apreseuta-Ias, e desculpa. se porventura ollas não 
tiverem a importancia quo eu julgo que algumas lêm. 

Quando bonlem tomei a pal:wra, pretendia fazer br9yes 
consideracões gemes ácerca do projecto, parecendo-me Ilcm 
eahidas nó seu primeiro artigo, Dcstlo que se trata de ullla 
rdorma qualquúI', a pl'Ímeira causa a examinar ó se es:;n 
reforma conseguirá o Jim a que é rlestinauil: 50 o n~o ~ude!' 
obter, claro está que deve con;;idm'aHe inutil e impreshtvei. 
Df!ljava, portanto, quo se uemonstrasse antes de tmlo ~lle o 
credito territorial que se tom em vista com a reforma hypo
thecaria fi, senãú Ilecessal'imncnte realizaval, ao menos pro
vaval, e mesmo ainda possivel. 

Quanto a mim, ainda não pude convencer-ma de que o 
projecto obtorá o que se tleseja, sem que eu deixe de confes
sar existir na erenca a cxpectativa publica quo o pl'ojecto 
1m de trazet'-nos cs-tabclLciulí)l1tos de credito rural par" em
prestarem a juro baixo e amortizações a longos prazos. CI'cio 
que não podel'ei agora desenvolver o meu pensamento para 
sustentar a opinião que ainda nutro e parece ser partilbada 
pOI' bons espilitos. 

Ao menos descubro nus proprias informacô"es perlidas pelo 

Ê
"overuo, dilferentes corporações o mesmo receio lJue tenho. 

, como cntellllo quc no 2· artigo do projecto não terão lol'ar 
as reflexões que Clt podal'Ía trazer para sustentar a opiniii.o 
'lue professo, ahstenho-me de qual'lucr consideração 11 res· 
peito; sómelltc pedirei permissão p~ra fazer uma ligeira 
observação, a qual não me parece estranba à matoria; [Jelo 
contrario, penso que tem com eUa intima relação, ou anles 
influe directamellte sobre toda ella. 

Essa observacão rem a scr a seguinto: o projecto, refor
mando a nossa legislação bypotbecaria anterior, com Ilequc
lias excepções, estabelece um novo systema, sobretudo tem 
em visla abreviur as formulas da execução das diyidas hypo· 
lheearias, de modo <Iue posi'ilo os credores mais facilmente 
Bel' satisfeitos das quanllas pelns quaes são feitas as bypo
thecas. Sendo assim e sabendo todos nós por oulra parte que 
grande numero dos nossos fazendeiros se acbão onerados com 
llesados encargos que a!rectiio o seu creuito posso"l, me 
)mrece que, aplll'OVar,a esta Ici, os credores respcrtivos, 
temendo que os devedores se apreS6em a obrigar Sllns fazen
das iÍs associações de credito rural, terão a caulelli> pMra 
~alvar as suas dividas de lancar mão de UIll dos dous mClos: 
ou executar imll1ediatamente'seus devedores, e Y. Ex, snhe, 
o senado comprobelllle bem quaes SCI'i!O nesse momento as 
consequencias d~ .uma H(IUiuação forçada por meio lie exe
cução, ou de eXIgir r1~sde logo de seus devedol'cs bypotlIec,ls 
runliadas em a nova lCl. Neste segundo caso, o fim do pro-

jecto que ora se discute ficará frustrado inteiramente, Com 
alTeito, 50 toda a propriedado ou a maior parte for desde logo 
bl'potbecada, para o que servirá aos aotuaes fazendeiros o 
credito que se espera dos estabelecimentos que se formassem? 
E note·se, estas bYjlothccas não serão feitas a longos prazos. 
sê-lo-hão a vcncímentos curtos e com premios sunímamelltc 
onel'Osos. 

Dir-se-IJa: « lIIas dcsde que os estabelecimentos de credito 
estiverem fnrmados, os fazendeiros recorrerM a elles para 
que com o !fue Illes for abi emprestado possão OCCOI'I'OI' ás 
diridns anteriores, e traspassar as hypothecas dos antigos 
credores purn os novos estabelecimentos. » Salva isto 
porventura os inconvcnientes que ainda agora tive a bonra 
de ponderar ao senado? Creio que não; não é em pouco 
tempo, em {lias, nem mezes, llem mesmo em annos, que se 
[lóde e;tahelecbr .associaçõcs .rle credito da ordem diHjuellns 
que suppiie o pfoJecto em dIscussão; teremos de passar 
muitos nnnos pl'Íllleiro que ell11s possão comecar a funcionar, 
jú nllo digo com todos os capitacs necessariós aos ompresti 
mos bypothecaríos, mas com uma parle delles, O mal a esse 
tempo estará completamente feitv; os fazendeiros terão sírio 
executados, porque sem duvida alguma nlio poderfio fazer 
face aos onerosos prcmios e ;\5 grandes amortiza~ões 
exigidas pelos actuaos credores: terá de nascer a nova cm, 
surgirá depois dessa calamidade de que no meu pensar vai 
tor causa o projccto que se discute, no caso de que, como eu 
espero, venha passar como lei. 

Eu faço, pois, pelo que me toca, um llcqueno protesto con
tm o Pl'ojccto. Desejarei muito que este pl'utesto se torno 
improcedente,que são enganos as minhas apprehensões; mas, 
cm(!uanto esse engano mio Cor manifestado praticamente, nu· 
trirei receios pela sorle da nossa .actual ngricultura. 

Quando f11110 em agriculturn, o senado comprcbende que 
me refiro aos grandes proprietnrios, não faHo da pequena 
cnltura, para a qual creio tambem que o projccto em discns
~ão não terá encacia, não Ibe 1l1'estaríL meios para que cUa 
possa, já não Lligo (H'ogre"ir, porem, mesmo lIem manter·se. 

Além deste serio inconveniente que se me affiguriI, dei· 
cubro outro de não menor importancia, e vem a ser que a 
inscl'ipçllo e espccialisaçào da~ actuaes bypotbecas legaes .e 
occuHas, actos e,les que o proJecto garante, não podem dei
xar de ser uma fonte copiosa de demandas c de pleitos em 
tempos hcm proximosj grande pnrle das difficuluadcs quo 
apre.enta O aclual regimen hypotbccario terão de ser líCjui
dadas em breyc cspaço, pnra que cada um possa manter o 
direito que julga scr-Ihe atlribuítlo pel a legislaçãO existmtc. 

Não ó de pequena monla esta muI tiplicidade das deman· 
das naseidas da uisposição <Iue afiança, e n<1o podia deÍl;ar 
de allancar, 11 conservacão dos direitos adquiridos, Isto de
verá ao' menos fazer·nôs procuror algum meio pelo qual fi
cassem atenuados os males rJ ue possa prodllzil'. Entretanto 
não vejo que se proponha no projecto medida alguma to(l
dente a previnir tão grave inconveniente. 

Uma .oulra conside,raçüo peço licença ao senndo par<\ 
fazer. Diz-se: " A agncultura IliIO acb,l capitacs; II terra 
não ó aceila como gnrantia por tau~a do nosso I'egimen by
polhecario, " Elitrctanto observa-se nos documentos enviados 
)leIo governo uma nITo Jlequena somma de bypothccas feitas 
~obrc predios I'uraes em algumas provincias do illlperio. Só a 
provincia do Rio de Janeiro, sc!(unrlo os documentos a que me 
rcfiro. supporla um 0llU8 by [lO thecario inscriplo de 13,000,000$ 
fi H,OOO:OOO,/); cstes capitaes mio acbárlio na nossa Icltis
lacilo bypothccaria impedimento para collocar'8e sobre iíre
diôs rurUV5; mais de 3,000 em propriedades urbanas, e cerca 
de 5,000 em outros bens. Em clíversas províncias os predíos 
ruraes nilo obtlvGI'iio grande somma de credito, islo é, não 
csli10 proporcionalmente onerados de bj'pothccas, será por 
'lue nestas llrovincias a agricultura eSleja em mel boI' situa
ÇãO .. 0 os fazen~eíros cm me!bor posíção do que se aCI!ão. os 
do filO de JaneIro? N~o ; conllcco algumas dessas proYlIlcJas. 

Ao passo que IH\ Bilhia a dil'i:la bypothccarin rural é rela
tivamente de pequellit importancía, pouco mais de 2,OOO:OOOp, 
ella é em l\linas-G~raes, de cerca de 3,000,OOO~, em 
S. Paulo excede a 3,000:000;5. De que procede isto? Será 
jlorqueo regimen hypotbccario ti dilferente nestas provincias? 
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De certo que n1l0; então porque será? Parece-me que I!. resposta 
li obvia, li talvez porque os capitaes são mais abundantes 
nestas províncias ou por outras causas, e seria bom exa
minar; o mesmo se verifica a respeito de predios urbanos. 

Ora, se, sem emnargo da legislação uypothecaria, deITei
tuosa como é, ln.1nifesta-se o cl'edíto rural e predial mais 
em umas do que em outras provincias, a difliculdade não 
pl'ocede dcssa Icgislaç~o, deve attrib~ir-lie a outros motivos. 

A rcs~osta que se pode oITerecer a observaeão que acabo 
de expor li que o desenvolvimento do credito rural e predial 
se manifesturá melhor em toda parte por meio do novo re
gimen, ou pelo lllen~s se ostentará mais desembaraça~o que 
agora. A resposta Importa 'I" iO quo precIRa de 
ser demonstrada. Note o senado que nãO basta para o novo 
caso que a propriedade tenha credito; ó necessario que o 
juro dos emprestlmos seja baixo o as amortizações por longos 
prazos. A primeira1 dessas condições m10 se deve esperar, 
emquanto virmos que no nosso paiz os juros das Iransaccóes 
e operaçóes, que em .muito pouco tempo rellroduzem o cnpi~ 
tal, são altos; e, pOIS, na melhor hypothesc 0[0 davem ser 
menores, outros serão muito mais elevados nas opcracões 
hypothecarias, como hoje aconteco ainda nas que o!roreêem 
lIlaxima seguranca. 

Fiz estas observacões para resalvar pela minha parte a 
responsabilidade (Juc· tomo votando pelo projecto. Se li preciso 
salisfazer a anciedade publica que exige a reforma do nosso 
systema hypothecario, satisCaça-se; mas fique-se ao. menos 
sabendo que, votando pela reforma, não estou convencido dos 
beneficios quo o puhlico espera, e pelo contrario nutro appre
bcnsões de graves inconv6lllentes. Penso que é do nosso dever 
termos Crancos para com o paiz e dizcl··lile a vordade como 
ella é para quo depois, quaudo os el(eitos praticos desta lei 
so fizerem sonlil', não se noS venha dizer que os repl'eson
tantes do Brasil illudirão o publico com medidas sem eID
eaeia, só para satisfazer a essa aociedade que a ppareceu e 
que ha sido acorocoada pelo governo, provocando esta refor na 
em mais de um discurso da corôa. 

Depois destas breves observações, com as quaes julgo não 
me ter apartado da ordem e do assumpto que nos oceupa, 
passarei a o!rerecer algumas outras ás illustres commissOes 
sobro o art to do projecto. 

N!'I:o sei, Sr, presidente, se o ministcrio especialmente 0\1 o 
nobre presidente do conselbo aceita as cmendas apresentadas 
pela iIlustre commíssão, ou EC de:lpja que estas llleSIIHIS 
emendas soITrão ainda outras, como e:;lou persuadido fJ ue 
devo desejar; pelo menos enlendo 'lue ha necessidade de dar 
ao projecto uma redaCCilo mais clara, de modo que fue:! des~ 
appnrecer alguns embaraços quo pó de o proíecto suscitar. 
Se o nobre presidente do conselho 11<10 aceitar integralmenle 
essas emendas, convém que desde já formule os que julgar 
lIecessario~, para que possamos sohre ellas meditar e com
para-Ias com as diITerentes ilisposicôcs do projecto, alim de 
que não se intromett,lo tleHe allouíalias, ou alguma dispo
sicão que seja menos conforme Clllll o systcma que aile 
aJopta. 

Eu achava mais conveniento quo, em vez de ter-se adaptado 
para discussão o projecto a que as iIIustres commissõcs inieiá
rão emendas, se tivesse preferido o que foi emendado c rc
digido Jlor ollas; este nos facilitaria muito o debato. 

O projecto primitivo está condemnailo pelas nobres com· 
missões, e parece-me que pelo :;cnado, visto que de faclo a 
discussüo não versará sobre as disposicilcs que as iIlustres 
commissõcs rejeitárão ; mas, como Y. ~x. pôz em discussão 
esse projccto, creio dever cingir-me a oHe uns reOexões que 
tenho do fazer, procurando logo considerar aqucllas emcllllas 
qlle estão no projecto redigido pelas nohrús commisiões. 

E' sómento o art. 2° que se acha em dlscu;sUo ; diz elle 
(lendo) : 

« A bypotbeca li reguJ<lda sómenle pela lei civil, ainda 
quo algum ou lodos os credores srj;10 COIl1l11ol·ciante5. " 

Nüo lonho que oppur a osta diipo;iç,io, porquc realmente 
não dllvÍ<10 baver duas legislações diversas, regulando as 
bypotbecas d" bens immoveis. 

Sobre a 2- parte do artigo existe uma emenda das com
missões quo eu aceito e votarei por olla, a respeito das pa
lavras «... cxeepti) ,Hlucllas que regQlão as hypotheca~ 

contrabidas na époea do falHmento » que as nobres commis
sões redigirão por outra fórma, posto que o pensamento seja 
o. me,mo que eXiste no arl. ':).0. 

DIas ~ que me c~\Usa alguma difficuldadc ê o § l' na parto 
que assim se cxpruue (lendo) : « Podem ser objecto de bypo
theca: 

« 1°, os immove'ls; 2°, os ~ccessori()s com os mesmos im
moveis; 3°, os escravos e animacs adhercntes ás propriedades 
agricolas com as mesmas propriedades. " 

O SR. PIIESIOENTE : - Existo uma emenda. 
O SI!. BARÃO DE lUcrRlTID.l. : Sim, senbor j porém ó rela-

tiva ao ultimo paragrapho. 
O SR. PRESIDENTE: E' a do n. 3 do § 8·, 
O Sn. BARÃO DIl DfURITIDA : - Sim. senhor, não me é ne

cessa rio saber a quo paragral'I10 se refere. O que quero di
zer ó o seguinte: as nobres commissões admitlelll os escra
vos que estiverem nas propriedades agricolas como suscepti
veis de bypelbeca com a, mesmas pI'opriedatles; esta idêa IÍ 
capital, c por dia ,torn[o-se incapazes do \Jy~otheca os es
cravos que não eslIverem unidos, ou, como se expressão as 
nobres commi5sões, não Corem adbercntes às propriedades 
agricolas ; mas. considerando a cOllvellienc.ia do credito por 
meio da garantia tle e,cravos separadamente, revogão o 
ar!. 2i3 do codigo commercial, em que se probibe que os 
bens sem'Jventes, e pOI' conscquencia os escravos, possilo ser 
dados em penhor. Quizer[o, pOI·tanto, as nobres commissões 
que os escravos pudessem servir' de garanlia como penbO!' 
nus dividas commerciaes, como actualmcnte acontece, o au
torisa a le5islaç<io C!vil, posto que poucas 'ICZCS com o nome 
de penhor e [JuaSl sefllllre com o nome de bypotheca, 
tendo naquelle caso os mesmos erreitos quo a bypotheca, 
cnm a maior srgurança de ficarem os escravos eru poder 
do credor. o que Il;ÕO l\;I logar na bYllotheea, pela qual se 
conscrvão na lnão do devedor. Dispondo assim as nobres 
commis3õcs, mo parece que não lhes oecorreu o inconve· 
niente que vou notar. 

Desde que ee eonsonte que os escravos possão ser dados 
em ponhor. eslabelecc-sc uma preCercncia sobro o seu preço 
para o crCllor, a ~uem forem entregues por tal titulo; nuo 
pó de a este respeito ilaver duvida. Mas as nobres commis
sOes nuodelerminárito que esses contratos de penhor sejüo re
gistrados; dahi vêm que esses mesmos csernvos,já sujeitos ao 
éontrato pignoratício. podem aínda ser hypotbccado3 com as 
projlrierlades a que sfio arJherenles,em prcíuizo do credor pig
noralício, que cnl;,o não pó de deixar de ser vencido pelo 
crerlor bl'polhecario em faco do outras dispo"icõos rio 111'0-
jecto, que é escusado repeti,' agora. Isto vcrillcar:sc-ua tunto 
mais facilmente 'Iuanlo as nobres cOlllmissões illllieilr;10 que 
05 cscravos ,lados em penhor podem l1çar em porler do dc
yedor pela clausula collstiluti. e por I'rccarío. Se for res
pondido :;ne a hypothcca ó em lal cato nulla ]lor ter sido 
fcita em fraude fio credor pignoraticio, enlão dcstroc~se a 
segurança do credor hypothecario de boa fó que aceitou a 
Anranlia sem ter moios de conhecer o deCeito accullo, e fôra 
ilIudido por ignorar o conslilulum.pclo qual os escravos con
tinuàriío a jlcrnulllccer elll poder do deverlor. Com erreilo, se 
do regi"tro hypothccnriu mio consla a obrigaçào pignoraticia, 
se o credor hypothecario vê que os escravos pertencem ao 
domínio e cst<1o elfectivamenlo na posse natural ostensiva 
do devedor,niio ha ra7.i'o 1'''1'<1 que se lhe negue a prcfcrencia 
para ter salvu a ~ua divida. 

A inuicaçàO dils illu,tres commi.sOes, quanto ao COIlSti
tu/wn no penhor de eSCI'avos, Coi copiada quasi pclns 
propnas palavras rle um autor uelll conbeeido e justumenlo 
acata!!o. No Iratado de posse de Savígny, png 35:t, vom 
menclon1ulo este modo do ser >lo contraio pí[:lIoratieio, reCe
rindo-so iI. di;[lu:;í~;10 ,lo direito rOlllanO na lei lu, § 2° do 
q. satisd. COi( ...... 1'\,10 ,Iesconheco que se [lOSSa realizar 
pOr esse direito o contrato de ncnhór com a clausula co,,
stiluli; todavia lJarcce-me que cllc não mar'cha de accordo, 
nom se harmouisa.eom o 1I03S0 cod. com., na parte em que 
as illustres com missões não O modificárão. A simples revo
gação do ar!. 273 não basta para arredar as ditliculdades, 
que depo~ nasceráq das Ol.ltl·1\S disposi~ões do dito cod., i\ 
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respeito do penhor, Por essas disposi2ões do cod, com, I missões não quizcl'em resolver esta questão, não havCI'á 
o penbor não eXisto semIo pela tr:uheção da causa, ou esta grande inconvenicnte, porque poucas serão as hypolbecas 
trudicção seja roal ou symbalica ; ou finalmente por quah[uer feilas soure o dominio util; mlls repetirei que isto importa 
usada no commercio; ora, o constituto não é ncnhuma alteraciio nos contratos existentes e cerla losão ao direito de 
daquelJas tradicções, nem me consta que esteja a,lmittido proprieJade tal como se acha estabelecido pelas leis vi· 
entre os commerciantes, Por conseguinte a lembrança das gentes. 
ll1ustres com missões n1l0 é adaptavel desde (ruo ellas a não lia neste ponto uma olJservaçito, que eu desejava que não 
COIlSlgllão como preceito legislativo. escapasse ,is iIluslrcs commissões, posto que não diga res· 

Ainda que as ilIustres commissiles a tivessem consignado peito flirectal1lcnto ao credito bypotbeeal'io; mas fi. oceasião 
simultanulIlente com a dcrogação do al't. 273. convil'Ía OI'a lalvor. 11 mil i:; asuda para se fazer um grlllldo beneficio à 
Jlrover de remedio o mal ds que já tratei 'lu,lnto aos perigos cidade do Rio ,Ie Janeiro e a outras [loVO:lçiieS do imporia, em 
de semelbante meditla, desacompanba de qllul'íllCI' ootra pue existem prnzos. Quero fallar da maneira por que se teln 
sobre a publicidade do penhor deÍIado em pouer cio uCl"ctlor rcguhído o laudcmio dos terrenos dados em aforamento pGr
mediante a referida clausula. qutuo para cdit1caciio. Por nimio zelo fiscal deu-se á ordo· 

Quanto mais faei! não ora para o nosso CllSO (llIC as illus- nação uma intclli~éllcia flUO llunca so lbe tinha u,ulo scnITo 
tl'OS commissões dcix,lssem permanecer o que actunlmcnlc se cl'I'onenmcntc, c rôm comu::tida por jUI'ÍSconsultos distinctos, 
pl"atical Qual é o intcresse {{ue ha em probibir que os os- isto é, ljt:o se del'o laudcmío nfio só do valor do terreno cujo 
cravos possao SOl' bypotuccallos separailamente da propric- dumlnio ulil é vcnJido, mas da casa que se edificou nesso 
I d 9 N-" I t li I d ti' terreno; de nHlneirn que as propriedades actualmente csl<1o 
U\ o, ao ueSCUlro OH 1'0. sem o o (C gnur ar-se n 100l'la í!ritvauas não SÓ dos unlJostos publicas da dccimn e da sisa 
absoluta de que os mOveIs ou semoventes niío pailem ser ' 
objecto de bypothcca, E sómente para mio alterar esta sy, no t/'aspasso, (Iúním <linda mais de '2 1/~ °1. do seu valor, 
motria devercmos constituir regras novas, donde podem pro- nessa mesma occasiã.o, I'eplltando-se quo as casas são bem
ceMr 05 inconvenientes que apontei? Creio que não. Da per- feitorias fcitas 110 solo, confundindo-se estas bemfeitorias 
missão actual de se constituir bypotheca sobro os escravos com as ile que falia a onlonacão, e são propriamente as rela
sómente resultàva o grande beneficio de que estas hypotuecas tivas ao melhoramento do sófo, 
serião inscl'Íptas ou regi.tradas, e não podiITo seI' repetitlas Nam creio 'IUO osta intelligellcia pl\desse Eer adoplada, 
sem ,eienda dos interessados; ao menos o ]lrimeiro ([ue COUlO [oi. em yirtude de um acto ,lo (,tOI"CI'IlO, Cbamo para 
inscrevesse esta'Va certo de ter salvo o sou direito tl0 pecfe- , isto a attenç,iO tio nobro presidente do conselho. ('OI' um 
ronda sobl'c esses escravos. ,derreto (Ie 1311, sobre consulta da seeccão de fazenda do 

NiLO acho, portanto, {Iue o artigo (los,a passai' no sontido 
em que as illustres commissiies o elaborár,jo com ,1 rcvO,~a
ção do at't. 273. Entendo que deve ser emendado no scutido 
do sorem mantidas as uypothccas dos escl'avos; pOI'que, como 
dizem as iIIustl'Os commissões, assim ficiio satisfeitils CGl'IêS 
conveniencias do cretlito pessoal, e ao meSlllO tempo íortifi· 
ca-se o eredi to I'U ra I. 

lia tambem outra díspOEiçl10 a que CII tenho de olTerecer 
uma pequena ohi'cn:tcão; é a seguinte póde-so hypotbecar 
odominio util Jos bens' emplliteutic05, independente de lícen~<l 
do senhorio. As illustrescommissões quizerão aJhel'Ír ao pen
samento da primeira commis5ào, ácorca rlesta licença; mas 
nl10 a fizerão, accl'cscentantlo !l palavra scnhol'Ío estas:- o 
qual nito perde, no caso de <lliennção, o seu ilireito de opçãO. 
Niio em disto ('ue tratava a primeira commi5silo; ella re(c 
ria-se ao C11,O • da eonsolitlu2ITo do (Iominio pOI' effeito de 
commisso, Dizia essa commi5silo, "Pois que os prazos po
dem cahir em commisso, em alguns casos, e notavelmcnte 
1)01' falta de Ilagamento da pensi1O, como se qu!'r ,(ue elles 
[loôsão ser hV(lotbccndos, sujeitos pl'ocipuam~nte a outras 
diviJas, se pera pena de commisso ucvem ficar pel'tencendo 
ao senhol' t1irecto ? 

Esta duyida nao l'esolvêrão as iIIustl'cS commis5ilcs; tl'atá
r:io sómcnte da opção, so~re o quo n50 bavia duvida, A 
tli;;posieão '1ue iló ilIustres commi"õe5 cOllsi:!,niÍrão Ó ft 

mesma-que so acha. na lei portllgucza cio 1" de jlflbo de HlG3, 
(IUC, no ar!. !H, ,IIZ: (l,cl\do,) 

« Para constituil' a II1'potheca do dominio uLíl, que com· 
pl'ebcnda a. totalidade do prazo, não é neccssal'io o conscnti
menta do senhorio dil'octo; mas este não perde, nO caso de 
llJienacão, o tlil'eilo de opcão que lhe concedem as lei" " 

Não' era preciso declara'l' isso, assim como creio que as 
illustrcs commis,ões podcrião omitti·lo; porquc pam o neto 
da alicnar.ão da cousa hypothecatla concorreria o senhorio 
directo e iül0 podia dcix~l: de ser milntido no seu li ireito de 
opÇão, A du"ilfa o[crecid:t é, porém, muito direl'B:t, 

Posto que cu l'cconbcca que mui poucas vc~cs o caso 
{lo eomi:<so so l'caliza ciltre nós, nno deixo rio admítlir 
tllmbcm que ilóde algumas vezes verificar se, JIlós não temos, 
é verJi'Ldc, .cHão llrazos perpetllos; pelo' menos, a i(Hla n:1o 
conheci os de outra e,!lccie, cuja legislaç110 é mai~ com
plicada j licho, porém, fiue nos fateosius existcntos, enjo5 f\C· 
Ilhados os instituirão sob o imporio das leis, {[ue lhes Jav;10 
tlireito do consolidação por falta de pagamento do foro em 
dcterminado tempo, não devem ser dollo privados pelo facto 
da hypotheea em que não consentirão. Se ilS i1lustrcs COtn-

conselho de estado deu-se á ol'tlenação a r<irerida intel'preta· 
çãO, que é um forte gravame á proprieda(le urbana, com· 
'1 ullulo tCllh,1 a "a~llIeatar a rendll da municipalidade do Rio 
de JUllciro e de outms, bem como os laudemios 'luO perten
cem á fazcnda Ilar:ional. Entrotanto é isso uma iniquidado 
Il()l' qual'lucr "do quc se consi,lcre ; e,olbando·o [leIo econo· 
mico, é corto (Iue rebaixa o valO!' das casas, dilliculta a UlU

taçM c inllue no credito uypotbecal'Ío. As commissôcs não 
tinllão ohrigaç,io de attonrICI', bcm sei, a estas considera· 
r.iics; mas parece '[UC, concl)rl'enilo com alguma llledidit (lue 
liberte 1 1ll'0l'riml<Hle de ouus que lhe pcsü.o, pl'estlll'Íilo um 
verdadeiro scni,;o á causa do credito que pl'ctenJcm facili
tm', 

Ao § 2' de,te urLig'o só tcaho <l OppÔl' que me llal'cce odo-
50, pOI"luO todo <J mundo sabe o que é accossol'io dos Dens 
de r:liz; isto aclnHe definido por nossa Icgíslaç'lo actuaJ. 

O mesmo direi itt:cl'ca do § 4" (lenflo): (f Só póde hypo
thecnr quem póde alheia!'. Os immovcis que niio podem scr 
nlhcillrlo" nõo podcm SCI' hypothecndos. "Stio preceitos ou 
aXlOmilS JUl'ldiCOS, 'lue não penliiLo o seu valor se dCl.\:asscl\1 
,le SCI' eXi'['CSS'lIlos neste projecto, 

No § (;" se dil, que Deão cru vi,!;or as disposições dos 
arts. 2G e se"llinles do cOlhgo commel'cial sobre, a capaci
dade dos menorcs e mulheres casadas COlllmerClilntes pam 
hipolhccarclll os illJlllOVcis, Eu attribuia a cn'o de Ímjlron,a 
apalilvra-seguinles-, [Iorque ti apeuas um artigo quo di,põe 
ácrrca dessa capacidade, 

Ullli\ ouLra ol;ónração quc acho digna de seI' cousiúel'uda 
pelas illustl'0S comllli~sões é a que passo a expôr ácel"ca do 
§ 6", que diz (lerdo): 

" O dominio $u[lcl'veniente l'eva1ida a bypothcca desde o 
acta d'l inscripçi1v. I) Parcce ii pl'imeira vIsta quo não ha 
lliHla mai, simples do que a disposicilo dcste parilljrapho; 
lllilS. l'cJlectinuo ~uhrc as bypotheses que se podom ila\', ver
se-ha rlUu ellc n;io póde tel' a generalidade em que está COll
cchiJo, ou CIlli!u scrá preciso modifica!' a legislaçãO antol'io\' 
cm algum dos Seus ca,os, Savcm as iIIuslres commissiics 
lflle as dividas f;o'ltrahi,las pel:t mulber ou pélo marido antes 
,lo Cilsamento neo obrig'lo os bens que o murido ou il mulllCl' 
trl1.r. para o casal; slIpponham()s, porém. q'LC o Ularido, em· 
quanto solteiro, (los:,uin um prcdio da sua futura consorte, o 
quc sulire elle eontraltiu hypotlJeca; 'Vsrillc<lndo-se depois o 
casamento, dou-io o dominio supervenientc, ficou elle senhor 
do. cnsa e I','r cOll5cqHencia rcvalidada a hypothcea, por 
força UO paragraJlho de que me occupo e ([ue novamente vou 
loi': " O domínio SUpcl'Yenlcntc, diz o artigo, rcvalida a hy· 
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potheca anleriormente contrahida. ': Sobre o ([ue ~ Sohre o concordes; porém .tanto importa que não possão ser regis
numovel em que o hypotuecante naO tlllha dOnllOlO sobl'? a Irados) como q~e vo~ os façals abolil·. A vantagem do systema 
causa alueia. 8e não é a5sll11, e.;pcl·o que se me expltcam a a que do.u pl·clerellcta. consiste em que ncHe não apparecenão 
maneira por que i,50 se faz. I antinonll<1s novas em relaç110 a pontos da lo"islacão que se 

l'roseguirci na mi_nha ~y[lothese, porque ac.ho quo) ~ não li.gão ao l'ogimen hypotllccari?: . esses P?nto~ eslilo harmo
mudar-se a redacçao, nao haveril exccf'ç 10 a generaltdade lllsados pela pratLc~ e 'pela JUI'ISlll'llllcllCla; re~ormar uma 
do paragrapho: se a não bOllvor, e claro 'Iue os bens do con- parte sem a outra e arl'lscar a deSmOl'Ollal' o edllllcio levan
jugo que não. fez a hypothoca fieITo sujeitos ás. dividas ~elo lado sobre bases COlllllluns á sua existencia. 
oull'o contr.ahld~s al}~es do casamento, o ([ue e contnll'1o a No m~u modo de e~tenrler) lambem o essencial para o 
ord. I. 4., til. 9:5, § {1 • estabelcCltl1cnto do credito na hypolhcse de que alie possa 

Disposil]ITO semelhanle á do projeclo e}:iste nas leis hypo- ter logar, por haver capitacs que nello se empreguem nas 
thccarias de outras naRões) dOl1t1~ t<!lvez passou para 11; pro- I convenientes cOll(liçõcs, não é havei' mais ou menos espceies 
posta; não sei, porúm, se entre ellas vigora o mesmo dIreito de hypothccas legaes; o eôscncial é cOIlOCal'lllOS o ohjecto 
sobre as dividas passívas anteriores ao casamento: não tive sobre (ltHl recahir a hypotheca de maneira tal que possa o 
tempo de examinar. Como quer que seja, se o projecto não credor ter certeza de (Iue eS50 objecto prcsta perfeita ga
pretende revogar aquella ord., cumpre modificar o pamgra- I'antia fi divida cOlltmhh ,\ pelo I!"jlolhecailte. Ora, cu diQO 
pho, ou.ao menos explicUl' na discU5S11u o scnti,!o em (lue : que i5(0 não se I~óde ohtel' pel11; maneira l!or que o .pl'ojeclo 
e concebtdo. i (hspoc; que ISSO 50 se consegu1l'la por meLO da rcnllssão da 

Como o nobre relator das cOlnmissões promette explicar hypotheca e da liquidação do dominio. Esta remissão não_ ti 
estil disposição, não continuarei a p!,oduzir outros casos que cousa o nova ~ntro. nós, csta cons~gl':l~i\ na ordenaçao 
tlllha de referir, os quacs todos, lIlalS qu .menos, se asseme- ltv. 4. .. tll. G, pela ,qual o, compUluol d~ ,clllIsa pó,l~ 
lhiio ú hypothese que me pareceu a .mals I~lportante. . t~,I~ hv~e tle ~uaeslJ\I~1 onus,. fazendo chamat o, credores a 

Amua outra reflexão, e é que a (!lspo~lçao do § 60 da tam- hqUldaç<Lo do Icspectl\o valo!. • 
bem logar a que se pOSS1\ achar antlllomm entre elle e o § 'I". Se islO se pudesse regular por uma maneira que nITo Cosse 
Co,nheço o sentido da disp~si.çàO, lIIas estou fallando Ih! ma- ruinosa U?S credores, tinha se oO.lJseguÍ(!o o desideratU;tll que 
nr,lra por quc se acha rcdlgtila, e o nobre relato!' das com- têm em vista aquellcs flue deseJão que os bens de raiz oJIc
ffilS3ões sabe perfeitamente quo ,l~a prat!ca estas dUVidas !'cçãO uma garantm segura para se poder solim elle, levantar 
fi!'madas .n~s palav!·as dão occaslUO a d~vel·sa.s Illtelhgen- o credito reaL Mas as nobres commissües prefel'ir[o concen
CH1S e ong11lão pleitos, que uma redacçao maIs clara tena traI' sua alte!lcão !las lefrislacões extranhas, fundadas em 
evitado. cil'culllstancias' diversas "das 'nossas, e para a propl'iedado 

Diz o § 10 (lendo): que se rege lle outro modo. Neste caso parece Ilue se aspim 
" A' excepcão das bypothccas lc<>aes (art, 30) que uão ~ i.dóa da cotnmunhào do ~ircito) e pam isso come~U1":l0s .a 

forem especialisildas, nenuuma bYPolgeca goza de [Ireferencia Im,ltar o que nos ou.tros lJalz.es se tem felt~ quanto ~s ;nstl
senITo quanto aos hens a que olla se referc existentes ao tClll- IUlções hypothecanus. ASSim, vamos leglslt!!" à pnon setp 
po do contrato. » pensarmos m,a~uralllcnte nos embaraços gue podem surgIr 

« Existentes J) nesle caso parece que são aquelles hens que na ~ratlCa. Cl'c-se lJue dcste n~odo o. credl.to rural appare-
estão e!ll. poder do ilypolhecfinte; 1llas, se o § 60 declara (lue cera como por ~l1calltamento. 1015 sOJa asslIu. . 
o domlO.JO supervelllente revahda il hypotil~ca_desde o acto Quanto a num, Sr. presidenle) entendo que o remedto 
da mscnpção, segue-so que ilells flue não eXlstJao em poder para os males da nossa agI iCllltlll'a, males que todos lamcn
do hypotilccante ao tempo do contrato podem ser obJecto de tamos, não sel'á alcançado pelo projeo,to, apezar de ser viv.1-
hypotheca o dão ~referencia. . menle desejado e provocado I'epetidas vezes nos discursos da 

Conheço o sentido em ([ue o uohl·c senador ha de exph~ar eorô<t por diITerentes mini'iterios. Entendo, e entendem 
essa appul'ente antinomia; mas deve obser;il!' (Iue ~ enllllCla- comigo oull'os, que o rcmcJio é dilfcl'ente : elle tem sido ap
do ~o § 10.conslllue a regra geral) de que_e exccJlqao li § 6°; plica(lo por outras nações, em circumstancias scmelhantes 
deVia por ISSO a bem da ordem e da filraçao das lucas aquelle ás nossas) ainda ({ue menos urgentes. 
preceder a este, e não achar-se, como. se lu, no.projeclo,.a ,_ . ' , < ,_ 
excepção antes da rcgra; neste ~aso e de :nUlta l~lpOl'tancla ~~o me atrevo. a decl[l.la-I~, deiXO. Isto aos quer .e aeh,l~ 
para que não entre em cluvitlú 11. mlelhgencm du leI. . mal, ha!JIlttados, tenho, P?le?l, r;cclO~ ~mluado.s.d"e .. que ~' 

E perdoem-me as illuslres commlssões que lhes dIga que Ille~os d~ que, vamos lan~;aI m,lO MO a210veltem a ~l'lIcull~~a 
ncs~e ponto o projecto pecca em grande numero .de s~as dis- pata fowecel-lhe os aUXlhos de que ella preCisa,. JU ~ãO dl"o 
posleõcs, e as emendas in~Ol'rClll no mesmo defeito. Concebo para o seu ll:clhoramento) mas para a sua consClvaç,tO. 
bom· que não pudessem as iIlustl'es conullissões conseguil·. .l!H1do a(~~l c"lns bl'tlTCS ol;servaçõ?s, que as nobres. ~om
expurga-los de tal vicio, ll0l'flue llverão mUllo pouco lempo ml.~ões tOldO a bondade de desculpm, tomando na con,lde
para coordenar as variadas disposi~Oes de quo se compõe esle rnçilo que lhes merecem. 
uillicil e importantissimo Irabalho, principalmente pela o !lh·. Z!:llel" .... fas tle G.,es (presidente (lo oOllselho):
maneira por que costumamos fazer as nossas confcl'clleias Sr. presidente, o noure senador, que acabou de orar, con· 
áeerca dos ohjectos que são remetliflos ás eommissões. vidou tllo positivamente o goverllo t'I. emiUir o seu pensa-

Eu, Sr. presidente, tenho. a inf~licidade de pensar fJuc me~to '!- _ l'?sp,eito ~a ;nateria. suj~ila ao debale, quo não 
com o propl'io systcma hypotiJecano que nos rege actual- posoo deIxai de f!tZCI al"umas pulavlas. 
monte poderiamos conseguir, 50 é possivel conseguir-se, Não acompanharei o nobre senador nas consideracões 
o estabelecimento de associações bancarias para hypotilecas "ernes que fez sobre o assumpto) porque o regimento o 'nãO 
!'Umes e prediaes) fazendo sómcnte al{lulllas alterações nosse permitle. Se o projecto estivesse em primeira discusSão) 
systema, deixando-se Yigorur todas as lJypolhecas, quaesqucr caberia sem duvida averiguar se elle é ou não util; poderh\ 
que fossem) reconhecidas na nosm legislayão, menos a([uellas então o nobre senador ex pender os motivos que tem parti 
autorisadas pela identidade de razão da lei de 20 de junho considera-lo fatal) como se Ibe afigura. Estando·so,. porém, 
d~ 1174. As .mais declaradas em lei não tinha a menor du- em 2' discussão, parece que são inopportunas as ~on
Vida em deixa-Ias com lIma conrhcção sómenle, o era que sidCl'acões gemes de S. Ex., e que o debate deve redUZir-se 
ellas fosse!ll reFistradas e pelo !egistro ficasse I:egulada ao exime) arido embora, do assumplo da ordem do dia. 
a preierencla. Nao tmhumos neeessldaje de extlOgUlr c~rlos O Sn SILVEIRA DA l\loTTA: _ Po r t· tal' da utilidade 
casos de hYllotliecas; baslava declaral'mos que os prevlslos 11 '1' ~ f la Ia 
pela legisluc.'io fossem sujeitos á publicidade por aquelle o a1 Ig . 
meio. ' O Sn. PRESIDENTE DO CONSELIlO: - Perdoe-me o nohre se-

Dir-se-ha: "l\Iuitos desses casos sel'Íão difficeis de registrar, nador que me interrompe; a utilidade de que fali ou o honrado 
I> é pOI' isso que nós os abolimos, " Estamos inteiramenle llreopinante uiio foi a do artigo ora sujeito ao debate, IDas 
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a de todo o projccto; pois disse, em summa, que o projecto, 
em vez de bens, ha. de produzir muitos males, ba de acar
l'etar a ruiM total da nossa já decadente agricultura. 

Entretanto, SI'. presidente, obsenarei, sempre em oppo
sição ao protesto do nobre senador pela provincia da llabia, 
que o proj':cto (ainda concedendo-se que não seja obra per
feital é um progresso assignalado, e satisfaz uma asp[ra~ão 
gera do pa[z. ' 

No estado actnal das cousas, Sr, presidente, o a!(ricultor 
reccorre aos mesmos estabelecimentos de credito que sup
prem ao commercio c á industria as som mas de que neces
sitão, demonstrando aliás, a experíencia que restabele
cendo-se o capital na lavoura com muito mais demol'a que 
nas outras industrias, não póde a agricultura solver 05 seus 
emprestimos nos mesmos prazos em que estas o fazem, nem 
os juros na mesma razão que a industria e o commcrcio 
paga0, 

Resulta dahi, SI'. pl'csidente, que,qunltluer ((ue seja a si
tuacão em que aprouvc ao nobre senador considemr a lavoura 
do paiz, esse llIáo c,tado de cousas tcnde natul'nhuente a 
aggravar-sc, emquanto para os lavl'ndol'es mio bouver esta
helecimentos de credito adelluados á Índole o condições de 
sua respectiva industria. 

Perguntou ainda o nobre senador pela Dahia se o governo, 
aceitando o trabalho das commi.sões, acha-o tão perfeito 
que dispense quaesquer emendas, Pergunta ociosa 6 ines
perada, Sr. presidente, desde que o propl'io relator das com
missões declarou su~gerÍda por mim a idúa,que foi adoptada, 
de discutir-so o proJecto, dando-se por partes para a ol'dem 
do dia afim de que o debate fosse mais detido e aprofundado, 
Isto com e[eito revela, do lado do governo, como do das 
commissões, não que se considere o trabalno tão perfeito que 
escuse emendas, mas o desejo sincero de que com a discus
são se aperfeicoe. 

E tanto assim é, Sr. presidente, que já no debate do art, 2" 
e seus pal'agrll.phos tem-se patenteado a nece.sidade de mo
dificacões, ainda que ligeiras, abullflando eu em algumas 
idéas "do nobre senador que me chamou á tribuna. No § 12 
do referido artigo ... por exemplo, o{> dispõe que « fica dero
gado o ar!. 273, 2 ft parte, do co ,o commercial." Ora, a 
parte 2" do art 273 do codigo commercial diz « que não po
riem dal'·seem penhor commercial escravos,nem semoventes,,, 
E, pois, se o codigo do commerCÍo, que é legi.lação excep
cional, veda que o penhor mercMtil tenha por objecto escra
vos, dahi mesmo se entende (Iue a legislação civil permitte, 
como em verdade se acha em uso, o penhor de escravos por 
dividas não commerciaes. 

A derogac,lo, portanto, da 2- parte do ar!. 2i3 do codigo 
commerciaró por um lado perfeitamente escusada. Por outro 
lado o penhor constituido em escravos, e mÓI'mente com a 
clausula constituli, lembrada pelas commíssões, o[erece um 
notavel inconveniente, e ri que pôde vil' a ser origem de rrau
des contra os estabelecimentos de credito que o projecto 
suscita a bem da lavoura, os quaes muitas vezes emprestarúõ 
~cus capitaes aos lavradores !la persuasão de que as respec· 
tivas Caliricas têm um certo numero de escravos, achando-se 
aliAs muitos delles dados em penhor a outros credores, incon
veniente que não póde ser removido sem a transcripcã.o do 
pennor, de que o projecto não trata. • 

Estou conseguintcmente de accordo com o nobl'e senador 
pela província da Bahia a respeito de algumas idéas que 
acabou de expender. No ([ue, porém, não posso de modo 
algum concordar é na opiniãO, que emittiu, de pcrmittir-se, 
\lamo até agora, hvpotbeea rle escravos separados da fazenda, 
porque isso me pm:ece contrariar directamente o fim do pro
Jccto, Com e[eito, o projecto quer muito reflectidamente que 
llão possa ser objecto de hypotheca seMo o immovel, ou seja 
tal por natureza, ou o seja por destino. Neste sentido os 
escravos, se são adherontes á fazenda, se dolla se não sllpa
rão, podem sal' com a mesma fazenda hypothecados; mas, 
se os separão do estabelecimento agricola a que pertencem, 
perdem a qua\i6ca!)ão de immoveis, e não podem mais, no 
systema que o projecto prll[>õe-se fundar, ser objecto de 
hypotheca. 

No § 1 t do ar!. 2", qne se discute, lê-se: que siio nlÚlas 
as hypolhecas cont-rahilfas nos 400 dias anterim'es ao {alli
menta, ao passo que do parecCl' das commissões resulta que 
o seu intento é conservai' a disposição do art. 827 do codip;o 
commercinl, na parte em que Iletermina o seguinte: !( São 
nullas (a beneficio da lUassa) as hypotnecas de garantia de 
dividas contrahidas anteriormente á data da escriptura nos 
40 dias preeedentes a época leoal da quebra,lI Se assim é, 
se as nobres commissões preten3am, como parece, manter a 
disposicão mencionada do art, 8'27 do codigo commercial, 
deve-sé pôr em barmonia a emenda, que olIerecem, com 
o que dispõe aquelle artigo do codigo commercial, sendo que 
o laconismo com que se enuncia a emenda rias commissões 
parece excluir idéas contidas no referido artigo, 

Fallo nisto, SI'. presidente, sómente como exemplo de mo
dificações que o tmbaliJo das c.ommissões deve admittir, e 
do quanto póde scr proficua a discussão em ordem a melho
ra-lo, declarando cntl'elantl francamente que o que me pa
rece conveniente a esse proposÍlo é hotes cbamar a altcncão 
das nobl'OS corlllllissões, e particularmente do seu rela(or, 
para algumas imperfeições que acaso se encontrem em seu 
trabalno, do que o[creccr emendas, 

O nobre relator das comllissões, Sr. presidente, que ha 
tantos annos estuda especialmente a matoria em discussão, o 
nobre relator, que em IBM apresentou na enmara tempora .. 
I'ia, de que era membro, o projecto a que se referem as 
emendas ora sujeitas ao debate, tem direito â defereneia que 
lembro. Elle, a quem cabe boa parte da gloria ou da res
ponsabilidade da reforma projectada, deve com os seus col
legas das commissões tomar em considol'acilo as reflexões 
uteis que o debate possa suggerir, e apresentar na 3' discus
são as emendas que forem necessarias, e que todavia, sendo 
olferecidas isoladamente pelos oradores que se empenharem 
no debate, podem quebrar o cunho da unidade de pensamento 
que o projecto deve conservar. 

o !il.'. l'IlaJmco: - SI', presidente, agradecendo a alta 
consideração com que me tratou o nobre presidente do con
selho, ê do meu dever declarar pel'!mte o senado que este 
projecto, o[erecido por mim e provindo da camal'a dos dCllu
tados, tem sido muito melhorado pelas luzes e pericia das 
commissõcs do senado, Quaesquer, pois, que Sej'lIo a gloria 
e responsabilidade que possUO provir desta lei, e las não são 
exclusivamente minhas, senão tambem dos nobrescompanhei
ros que me coadjuváriio, e por cujo an.'lilio o projecto che
gou ao ponto em que se acha, 

As considerações geraes, feitas sobre o projecto pelo nobre 
senador pela Bahia, que fallou em pl'Ímciro lagar, não são 
cabíveis na discussão deste segundo arti!\'o, c, quando fossem 
cabiveis, erão inconcludentes para. a rejelcão do projecto; por
quanto essas consideracões fOI'lIo limitadas á possibilidade 
dos estabelecimentos de êredíto real, quando aliás o pl'ojecto, 
ainda mesmo não alcancando esse fim, tem a grande vanta
gem de melborar o nosso regimen bypothecalÍo, o qual serve 
não só ao credito real, senão tambem ao credito pessoal. 

Sabe o senado que a nossa legisl~ção hypoth~cari<:, no 
estado em que se acha, não pó de semI' de garanlta sohda a 
nenhum contrato, porque, alíÍm das hypothecas occultas e 
geraes, o credor rucilmente é sorprendido pelos privilegias 
posteriores, os quaes elle não póde previamente calcular, 

Estamos precisamente, como eu disse na eamara dos de
putados, no ponto em que ficou o direito romano, que não 
consagrava a publicidade e a especialisacão, segundo o qual 
as bypothecas erão occultas, geraes e sobre bens futuros, Ao 
passo que todos os paizes têm reformado a sua legislaçãO 
bypotbecaria, nós ainda nos regemos pela lei de 20 de junho 
de 1774, que Portugal já derogou. 

Ora, sendo assim, se estu lei tem por fim li reforma hy
potbecaria, não só em relação ao credito real, como tambem 
em relação ao credito pessoal, as observações do nobl'e se
nador, tendentes só ao credito real, não são, me parece, pro
cedentes para que o projecto, quando mesmo não pudesse 
conseguir os estabelecimentos de credito real, deixasse de 
merecer a approvaçilo do senado. 
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Todavia, Sr. presidente,. cu faço ~Ill contr:l"erote5to ao 
protesto do nobre senador. Eu não considero o. projccto como 
o fiat lua:; não digo que o projectp só, e:-:cluslVilmcntc e tio 
cbofre, Ilosm levantar ü nossa agncn.1tura do c.tado de nha· 
limanto em que ella se acba; mas IÜI'e! que ? U,I~I meio con
corrente e muito IJoderoso para esse fim, .eOitO ja, ao menos 
com o andar do tempo. As apprebellsiíes do nobre senador 
não são cousa nova, têm Sido as mesmos em toda a parte 
contra a possibilidade do credito real; mas nos outl'os IlUlZCS 

essas apPl'!lhensões furão desmentidas. 
Segundo o nobre senador, a consclluencia immc(!i,Ila deste 

projecto serú a Iiquidaçiio forçada de todas as dIVIdas bypo
tbccal'ias j nlas IJorquc, sonborcs? Por temerem os ?I'cdores 
actnaes a concul'rcncia dos estaheleclmentos rle credito real. 
Este receio do nobre senador IÍ ao meu vcr dc.trllitlo pOl' eôsa 
mesma cOl1cul'rcncía, porquanto pOI' eHa os ~evodorcs firaráõ 
na possibíliilade de remil'em suas dividas, e e Isto o que mais 
desejão os credores bl'llotbecal'ios actuaes, . 

O projecto 0<10 póde fazer milagre,;, oil0 pOlle. snlv,1r}l 
quem estivcl' Jlerdido; mas porleJaeil!tando o crcdlt~, remir 
a muitos fazendciros que,t. ndo bells unportantes.,cstao com
promettidos por dividas onerosas, c cada vez nUllS oncrosas, 
(Apoiados,) Não I'eccio essas catastl'ophcs que o nobre sena
dor imaginou, 

Ainda mais: o nobre senador deplorou o estado da nossa 
divida bypotlJec31'ia, tlue, IJelos ducumentos ap~esentados, li 
enorme; mas daqui conclUIU elle, contra a mmba expecla
tiva,que n,lo li necc5sal'io rcf~rnHlI' a Sl'ôtema bypolbeC31'10 ! 
Pergunto eu: como es;:as dIVIdas têm cnegado a essa lmpol'
t:oncia extraol'dinal'Ía? Sem duvida Ilelos juros excessivos, 
Ora, para esses jm'os excessivos conCOITcm muito as contin
gencias da bypotbeca; mns,. se o projccto descmbal'aça as 
bvpothecas de todas as contmgencIas quc elIa bOJe eurre, 
se facilita por um IH'OCeSSo. prompto a excussão da bl'polhe· 
ca, o projecto não pôde deixar de melhomr os cmprcstlO.JOs 
by!lOthecarios, do torna-los lllenos g-l'avosos c ma.ls facels, 
(Jlpoiados. ) 

E' de intuição que o prestador bn de exigi! tanto .n!aiol' 
iutcresse pelo seu dinheiro, Iluaoto maIores SM as dlmcul
dades e os riscos que clle cone para haver o pagamenLo, . 

A inscripçiio da especiali,açuo das brp~tccas actuacs, cUJos 
previlcgios o projecto mnlltem COnIO Ihl'eltos a,dl[uel'luos, I,a
reelil'ão tambem ao nobl'e senador uma calamidade, um ger
men de demandas; não o crci9, antes me parece que to<los 
gallbão com a publicidade d~ss~s privilegios occu!tos.que po
dedão por longo tempo prejudICar o nov~ relpmen: es"os 
privilegios pal'a valerem devem ser publlc~.dos dentro do 
prazo ({ue os regulamentos detormmurem j o uma medula 
transitoria que já foi tomada quanto a; hypotbecas conven
cionaea quando se estabeleceu o registro do 184G. Que dê
mandas podem apparecer? Que appul'eçllo, são dimculdades 
transitorias. 

Em!im, Sr. presidente, V, Ex. sabe que se trata da dis
cussão do 2" artigo, cuja m~teria e precisa e limi tnda; n,~o 
me é possivel, sem tralli'gredu' o regimento, (hScutll' os (h
versos pontos sobre os Iluues o nobre senado I' faHou, Eu,por
tanto, vou circumscrevcr·me aos paragraphos do ar!. 2·, 
impugnados pelo nobre senador. . 

O nobre senador Impugnou em pl1mmro logar a emenda 
additiva oil'erecida pelas duas commissões, revogando o 
art. 273 do codigo commel'cilll, {[ue probibe o penhol' dos 
('SCI'avos, As duas commissiíes eXllUzerão á c~nsider:tção do 
senado os motivos desta derogacão. Com eil'elto, não sendo 
possivel a bvpotbeca dos escrávo'l, conforme o systema do 
projecto, seniio conjunctamentc com a prol.riedade, era pl'C
císo, atlentos os motivos ponderados no parecei', que fosse 
permittido o penbor do~ escravos: eis abi a razão da dm'o
gacão do art. 273 do Codigo do Commercio, 1\las para que 
o penhor equivalesse á hypotheca scrvindo o escravo de 
garantia, e continuando no sarvico do fazendeiro, indicárão 
as com missões a clausula CO!lstituti mediante a qual o 
senhor, dando o escravo em penhor, poderia ficar na posse 
~eUe por titulo precario e em nome do credor pignoratício. 

O nobre senador pela Babia, que em primeÍl'o logar fallou, 
entende que esta disposiçao é incompleta j porquanto, pam 

que fosse admiltido o penbor do escravo com -clausul 
constituti-, era essenCial que isto fosse expresso nesta lei, 
visto como pelo art. 2:il do coiligo do commercio, para quo 
baj~ penb~l', é essenclal a tradição real ou symbolíca, 

Esta eXlgencm do ,no~l'e senador me não parece fundada; 
pOl'que, conforme o direito, em geral a clausula constituli se 
cOllsidera uma tradição sl'Ulbolica,ou não real. O nobre senador 
l'ceonhececom Savign! que o penborarlmitlea clausula-cons
titttti-jse ontro-sim o nosso corligo docommercioadmitte a tra
dic;;o sYlllbolica do IlCnhor, se a clausula cOllstitutili vil'tual
méllte uma trarliç,io symbolica, nenhuma razão tem {luando 
considera incompleto o § 'Uso, e quer uma disposicu o ex-
pressa que consagre a - clausula CQ!lstituti. • 

(lIa uma parte,) 
I'onlôe o nobre senador; estamos legislando, e se, rOi., 

eHe eu tende (lue a clausula cOllstituli não li uma traI içãU 
symbolica, e carece de seI' expressa para ser admittida no 
pellhor commel'cial, póde propur emenda neste sentido; 
quanto a mim, não é Isto preciso, 

Sem duvida o que ba de mais significativo ~m algumas 
eapecies de tradiç,lll symbolica estabelecidas pelo codigo do 
commcl'cio do que na clausula constituti? Eu quizera que 
V. Ex, mandasse vÍ!' o codigo do commercio, 

Aqui estão as especies de tradiç<to symbolica referirias no) 
art, ~OO. quo não é senão exem(lli~catí 1'0; vêde: a remessa 
e aceitação da f,lctura scm OPPOSIÇ,\O do comprador, a clau
sula 1)01' conta lançada no conhecuuento ou cautela da re
messa significão mais do que a declaração feita pelo ven· 
dedor ou devcdor pignoratício, de que contínúa 11 possuir a 
cousa, não como sua, lllas por titulo precario 011 em nome 
do crollor? ESSdS c::pecies impol'tiio tradições fictas como o 
r.onslituto, porque nellas stnctamcnLe fallando não ba 51'01-
bolo, porém manifestação da vontade por palavras. 

O nolnc senador ponderou, e eu conúeço, que podem haver 
fl'audes e conUictos entre o credor pignol'atício e o credot, 
bl'potbecllrio. Pôde acontecer que, estando o escI'avo na 
posse do devedor pela clausula constituN ou a titulo preca
rio, o devedor o bypothequc j ou que depois da hvpotlleca 
simule-se como antel'Íor algum penbol' do escravo; mils, desde 
que no artigo competente, como indiCOU o nobre ministro tia 
jnstiça, se considere como onus real sujeito á publicidade o 
penhor do escravo quando celebrado com a clausula cOllslituti, 
cessão todos os inconvelllcntes. 

No logar proprio 011 na 3" discussão não tenho duvida por 
minha parte em admittir uma emenda neste sentido. 

O que não posso admittir é que sejão objecto dc bl'potbcm 
pOI' si sós os escravos. E' pl'eciso, SI'. presidente, quo seja 
mantido o principio cOtlsng-rado pela doutrina e pela jUl'isprn
dCllcia de que a bypotheca só versa sobre os immoveis; este 
pl'Íncipio t~m um interesse pI'atico de grande alcance, e é que 
a sequella, que caracteriza a hypotheca,só li facil nos immo
veis; que os moveis passão para podeI' dos terceiros sem 
onus algum: é isto o que convem fI boa fé e Íls necessidad~s 
do commel'cio, que ficaria emuaru:ado se os bens que amlão 
na mercancia fossem susceptiveis de onus, ou passassem com 
onus para os torceiros que os adquirem. 

Entendo, pois, Sr. presidente, que, se no artigo relativo 
aos onus renes inserirmos uma" disposicão determinando 
a publicid:trle do penbol' do escravo, ficará. satisfeita a pro
tençii:o do nobre senador pela provincia da Babia ; sem trans
gredir os pl'incipios, altcnderemos aos interesses dos fazen
deiros, e, qu;\ndo mesmo não fosse conforme ao credito real 
esse penbor que admittimos, eUe é necessal'io, e nós legisla
dores niio podemos sei' como os matbema licos, não podemos 
attellder sómente a um principio e deduzir deUe todas as 
consequencias, devemos combinar os diversos interesses da 
sociedade. 

O unico inconveniente que vejo, o unico inconveniente que 
razoavelmente foi pondeeauo pelo nobre senador pola provin
cia da Bahia, contra o § 13, é a possibilidade da fraude, 
pOSSibilIdade que desapparecerá desde que houver a publi
cidade do penbol' do escravo. 

Não vejo razão em o senador yela provincia da Babia 
quando impugna a disposicão do § 0, que diz assim: ((lendo) 
• O dominlo util dos mesmos bens, independente da vontade 
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do senhorio .... )) porquanto as duas commissõ'e~ mantiverão 
e salvárão o direito de opcãO que tem ° senhoriO da emphl'
teuBe no caso da alienação do immovel hJ'Pothec~do: O no
hre senador suppõe que ainda assim fica. preJ~dlcado o 
commisso quo ° senhorio tem pela nossa leglslaçao, O caso 
de commisso pela nossa legislação s~o do~s : vou ler ~s or
denações, cujas palavras ten~o aquI copIadas, (Oepots de 
procumr.) Não acho essa cõp:a, mas posso. assegurai' ao se
nado que os casos de commisso são os segUIntes: 1', a falt[~ 
do pagamcnto do fôro e1l1 tres annos, quando a emphyteu~e e 
secular ou em dous nnnos, quando ti emph)'teuse e eccleslas
tica ' 20 o casO de alienacão sem consentimento do senhorio, 
Em ~enhum dos casos o dlreito do senhorio fica prejudica(lo : 
no 10 caso, nãO, pOl'queo f6ro. conforme o Ilro)ecto, constitue 
um onus real; no 2.' caso, nJo, porque o Pl'OJccto mantem a 
opção que compe~e ao senhorio quando houver, alienação, A 
licellca do senhono para a hypotheca, Jlem ti lei a eXl;lc, nem 
o uso a requer, e vem a ser um grande om.baraço para o em
phl'teuta, que lica assim à mercê do capri~ho do senhono, 

O nobre senador tambem pedIU exphcação a l'Cspmto da 
disposicão do § 6,0 Diz este (lendo): 

« O {Jominio superveniente I'evalida a hypotbeca desde o 
ooto da inscripção. » , • _ ' ,. 

Deduziu o nobre senador desta dlsposlcao a posslbllulade 
\'[quo uma hypotheca contrahida de m<i: f~ por aque,lle que 

não é senhor da cousa, comO pelo filho em Vida do pai, elc., 
fica revalidada. 

Protesto contra esta intelligencia; não está eHa em a nossa 
situacão- O al,tigo suppoe que a pessoa hypotheca o que 
está 'em seu poJer com título haLil para prescrevor ou rara 
a acção puhliciana, pOl'que o mais seria uma contradIção 
com o que está estabelecido no § 40 : Só póde hYJlothecar 
quelu póde alhellr " ; o mai! seria repugnante ao cre ito reil, 
que deve basear-se na boa fé, 

Dada esta explicacão, me parece que não póde orrerecer 
duvida. alguma esto' paragrapho do projecto. Esta. intelli
gencía res!!l ta da com paraçJo do mesmo § 60 com o § 10, 
que " prohlbe a bypotheca de bens futuros, ou não eXisten
tes ao tempo do contrato. »Ora, aquelle que ainda não 
tem herança não pódo hypothccar o itumovel que a ella per
tence e que para elle nãO existo, e, se porventura vier a 
adtluirí-Io; isto uJo sana a nullirlade do contrato. 

O nobre senador não impugnou as outras disposí~õog do 
artigo, apenas uos tlisse que orão desncci'ssm'ias, por serem 
muito eVidentes; todavia as commissões enten-Iem. que con
vom mante-Ias pelo principio da codilicacilo, para que esta 
lei contenha em si tudo que diz respeito ás hy~otbecas, Não 
tem, porém, l'azão o nobre senador quando suppõe desneces
saria a disposiçãO que determina quaes silo o~ /tccessol'ios 
(los immoveis que podem seI' hypotileclldos conjuntamente 
com elles, porquanto 11 imUlobili~açíIo por destino varia con
forme as le~islaçõ~s, e era preciso CJue fosse pela nossa lei 
cloramente aetermmadn, 

Teve razão o nohre presidente do conselho quando de· 
monstrou que a emenda olferecida ao § 11- « silo nullas as 
hypothecas contl'abidas nos to dias anteriores ao f,tllimento" 
-podia dar logar a duvidas. ror não conter as clausulas do 
art. 821 do codigo cOllllJlercia, Com effeiLo. esse artigo do 
co digo não anllulla de pleno direito senllo aífuellas bypothe

'cas que são celebradas para garantia de dividas anterior
mente contrahidas, ô não af!Ucl!as que se referem fls dividas 
contrahidas no mesmo acto. O que ti COito é que as duas 
commissões, assim como a 1" commissão, não tiverão inten
"llo de alterar o ar!. 821 do codigo commercíal, porém man
te-lo; póde-se melhorar a l'edaCção da emenda em 3" dis
cussão. 

Eis as observaçõe! que opponho aos nobl'os senadores 
que (aliarão, 

o 8r. SOlU!:a Ramos :-Sr. presidente, recouheco ~om 
o nobre presidente do conselho que nil.o é oecasião de se'inves
tigar a utilidade do projecto que est.i. em 2' discussãO; mas 
tambem se ha de reconhecer que não silo fóra de proposíto 
ulguml\s considerações limitadas il definir e manifestaI' o seu 
alcance, do qual depende a opinião que cada um deve formar 
sobre IIS disposições de seus differelltes artigos, Materia se
melhante nlio pó de ser bem ilvaliada pOI' disposições isoladas. 

O regímen ilypothe~ario su~põe ,um systema, ilO qual siro 
subordinadas suas ulversas disposlcões, 

A I'durma de ~ue nos occupaOlós tem por fim consolidar o 
credito rural, melhorar a sorte dos lavradores, facílitanuo
lhes pela creacão de estabelecimcntos adequados o fomeei
mento dos capÍtaes 110 que nccossitão, como nos disse o Sr. 
pl'esidcnte do conselho? 

Neste caso a reforma deve conter todas as 'prescl'Ípçlles 
para isso necessarias, sacrificando muitas vezes Interesses de 
outra ordem para cbegar ao seu resultado, Se, porêm. are, 
forma IÍ simplesmente JUI'idica, como nos disse o seu illustre 
autor (r~clamação),pr~duzind~ accident~rian:ente os b,:meliçi~s 
eCOtlOUlICOS que deseJão, entao sua~ diSpOSIções estilO sUJ.el
tas a outras regras, develll' se modIficar de modo que sapo 
attendidos e respeitados interesses de outra ordem que se 
mostrem dignos de protcccllo. 

Assim, SI', presidente, V. Ex. permittirá que eu exponha, 
ainda que muito succintamento, o modo como considero estll 
reforma, poque a esta consitloraci'LO hei úe subordinar o 
meu vaLo sobro suas dilfol'entes dispo5içoes, 

Considero a reforma como a considerou seu illustre aulor, 
uma rMoema puramente juridica, Ora, sendo, como é geral
mente reconhecido, insulllciente e defeituosa a legislaç[o 
actual, v"jo vantagens nesta reforllla, que, com as alterações 
pr,llloslas pelas commissiies desta casa, e com outras que 
poderito sei' acolhidas, melhora sensivelmente o nosso re
gilllon hypolhecario, sem causal' os abalos e inconvenientes 
de uma rcfonna radical. Estou, portanto, disposto á dar-lhe o 
meu voto, fazendo sómente no correr da discussão observa
cões sobre alguns 11e seus urlÍgos, que me parecem incon
venientes e contl'Urios ás vistas desta reforma, Se, porém, se 
considerasse a reforma como a considerou o nobre presidente 
do conselho, não lhe daria o meu voto com a mesma boa 
vontade, 

Começaria por observar que o projecto assim consider~do, 
de5tinando"se a Cuudar o credito real, é defeituoso, é impres
lavei mesmo, isto é, não chega a esse resultado. 

Sabe-se que para o credito real é esseudal que se dê 
ao emprestador a certeza de que contrata validamente e 
cem toila "seguranca de l'ehaver o seu capital. 

Para chegannos â este resultado, i{Ualltas disposicões não 
são necessarias, e a que o projecto como se acha emendado 
tão discretamente não deu attencão I 

Sendo a publicidade o princiJlio fundamental e essencial 
de todo o regimen hypo thecal'lo, seria necessario dar-lhe 
uma exteução tal que iria comprometler outros interesses 
igualmente dignos da proteccão do legislador. 

Sel'ia necessal'Ío applicilr á publicidade: a todos os factos 
que modilicuo a capaClClade das pessoas; ao direito de pl'O
priedade, e não somenle aos documentos em que se funda 
aquello direito,coUlo faz o projecto; a t()dos os dIreitos reaes, 
hypothecas e privilegias sem excepção. 

I fIa um aparte). 
E' vbnlade, é o slstema allemão, que, embora em uma ou 

outra parte tenha dllferenças,fÍ uniforme em adoptar por base 
a publicicade do direito de propriedade. 

1)e pretendessemos transplantar para o nosso paiz o syste
ma allemão,encontrari~mos logo uma impossibilidade pratica, 
posta pela natureza das cou,;as, A propriedade naquelle paiz 
está constituida de modo inteiramente diverso do nosso, o 
[{ue se presta para o estab~leci~en~o .e pratica daquelle ,sys
tema, consentaneo com leiS antlgUlsslmas, costumes e Illte
resses do povo, Entre nós seria preciso crear tudo de novo, 
ahterar profunda e radicalmente a legislacão civil, contrariar 
nossos habitos, o orrender gravemente gl:andes e importantes 
i~eresses. 

E;'depois de tudo isso o que terit\mos conseguido? Concedo 
qUtl ti~essemos a I!lelhor ~ mais pel'f~ita legislaçãO, hypo
tttecana. Resultanão dahl os beneficIOS a que aspiramos, 
i~ \oé, facilitar á lavoura capitaes emprestados a longo prazo 
~ juro barato? 

O dinheiro empregado em fundos publicos rende 6 010; o 
oommercio, embora sujeito a curtos prazos e á pontualidade 
tio pag~mento, não o poderá obter por esse preço, ha tle pa
gaI' mais; a lavoUl'a, a longos prazos não poderá oble-lo senão 
com juros mais altos. 
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!Ia um aparte), das observações ~os precedentes oradores, para os quaes não 
Diz o nobre senador (Iue só podera olJter a 12 0'0' Concerlo me parecem satlsfuctoJ'las as explicacões do nobre relator 

que possa obter por mehOS, a 9 0'0' E a lavoura entre nós das com missões. ' 
I'en~e 9°1.7 Nilo rende decididamente, (Apoiados). Que be- Yersuu ,uma das observações sobre a disposiçãO que re
nefido podem fazer ítlavoura capitaes, que, empregados, não voga a ultima parte do art. '273 do codlti0 commercial. Sendo 
dtl0 rendimento sulliciente para o pagamonto dos juros? a publicidade a lJase essencial do regimcn hypothecario, o 

Attenda o senado que eu disse -á lavoura-, e não projecto desatlendeu a este principio, reconhecendo um OIíus 
-aos lavradores-; intencionalmente me servi daquclla ex- 9ue deix?u occulto. Diz () nobre autor do projecto que este 
prcss~o, porque l'econher.o quo a alguns lavradores, úquelles lIlconvemente ha de desnpparecer pnr meio de uma emenda 
que estiverem onerados ao dividas, convirá aquelle juro, sem oontemplando-se em logar proprio entre os onus reaes o pe: 
duvida mais moderado. IUils o projecto que discutimos não é nhor de escr~vos, e ordenando-se li sua transcrip9ão , Este 
uma medida de occasião, ô uma lei permanente, que não deve expediente satlsfnz por um l?do, respo.nde a o~jecção posta, 
sacrificar a necessidades passageiras, interesses reaes e allen- mas faz apparecer outra, e e que assim o proJecto se afasta 
diveis, dos principlOs quo regulão o systema hypothecario, segundo 

Em vista destas observações, eu poderia declara(que não os CJuaes a hypotheca só póde se assentar em bens immoveis; 
SOll do numero tios que esperão desta refonult grandes be- e o. ve~lhor com a clausula cO~lstitu;ti, ~roduzindo pela trun
neficios para a lavoura; p<lderia manifeltar a persuasilo de SC1'Ipçao e[cIlo contra, terceiros, não e outra cousa scnão a 
que muito se têm exag-erado as vantagens desta reforma; hypotheca em bens moveis. 
mas ainda agora as iIlustl'cs commissões do senado nos As observações feitas sobre a redaccão do paragrapho que 
advirtirão de que esta reforma ô il.stantemento reclamada trata das hypothecas contrahidas pelos fallidos farão aco
pela opiniiio publica para salvar a agricultura da decadencia lhidas pelo nobr~ relator das commissões, quo promette 
em quo so acha, e eu nITo tenho forcas nem animo de con- emenda-lo na 3" discussão, e portanto nada mais direi a este 
trariar uma opinitto, que as illustres cOlllmissões assegurITo, respeito. 
e no parlamento pai' ,'eze~ se tem dito, que é geral; faUe E' preciso que o nobl'e relator das commissões proceda de 
porém, em meu logar, uma autoridade maior e insus]}eita, ' semelhante modo a respeito do § 6', concebido nestes tel'mos: 

Permitta V, Ex., Sr. pl'esidentc., que cu suustitua ao -« O dominio superveniente revalida a hypotheca desde o 
que me cahia dizer um h'celto UO relatorio tio nobre ministro acto ria ioscrípcão. » 
da ,1"TicuHura. Disse S, Ex.: (Lendo.) Redigida com"o está, esta disposiC1!O pareco autorisar a 

« (;006ão muitos na reforma hypothecaria, e na creacão de Iti'potheca em bens alheios. Não é este o seu sentido como 
bancos ruraes, como em um meio infàllivel de leVàiltal' a explicou o nobl'c relator das comOlissões; mas uma lei' nunca. 
lavoura rio abatimento em que jaz. pecca por sua clal'eza. ,E' conveniente !Jue se redija de modr 

« Eu tambem tenho por essencial a auopc.'Io de urna lei !l exclUIr a lIltelhgencla que se lhe póde dar contra a su 1 

que ven~a preencher as lacunas do nosso acti.wl systema hy~ mtencão; por isso que esta 'ei declara valida pela superve 
pothecano, tao defiCiente e lão pouco em relac,ão com as niencia do dominio a hi'potheca que o não era; póde-se pOl' 
novas necessidades creadas pelo desenvolvimento "do paiz; e. exemplo, entender que é licito ao filho que usa dos hen~ pa
?omquanto pense que ao lavra~or ,nito será facH obtcr poi' ~ernos hy,llotheca-Ios,flUando por coosidel'aç1íes muito valiosas 
Juro. modlco e a longo prazo o dmhelro que o negociante tem e probilildo o contrato sobre heranças de pessoas vivas. 
por Juro alto e a curto prazo, comtudo Dão duvidarei acredi- ,ÂJl razões expostas pelo nobre autor do pl'ojecto para jus
tU! ~a efficacia dos bancos lerl'itoJ'iacs, se pOl'ventum a in- ~JGcar a dISpOSição relativa á llypothec(l dos bens foreiros, 
slttulcões desta natureza corresponder uma reforma mais ou mde~el1de~te do consentimento do senhol'lo, não me parecem 
menos radical em o nosso systema actual de lavoura no 80n- sal!~factDnas, ou entãO nM as comprehendi hem. Salvo-se o 
tirlo de aproveitar os tm'OllOS reputados cansados,' sem o rlu'mlo de opção do senhorio; mas o direito de consolidacão 
que as nossas terras, quanto ao valor, serão uma prollrieJa- fi.ca compromettido na hypotheca contrahiJa sem seu conson
de tão instaval como qualcluer outra, » tlmento, não so resalvando o commisso que se verifica na 

Ao que acabo de lêr sómente accrescenttu'ei que a opinião falta do pagamento da penSãO. 
do nohremi~istro da agricultura é propria de sua iIIuslraçilo Demais, a legislaçãO antiga dá ao senhorio hi'Potheca legal 
e do conhecunento que tem das co usas do ]Jaiz, (Apoiados), sou!,e os bens foreiros pura pagamento da pensão: o plojecto 

De accordo com ° nobre ministl'o da a~l'icultura cuia exlmglle esta hypotlJeca .... 
opinião subscrevo com inteil'a convicçll0, hei de uar ~ môu (Ilil um aparte), 
,0lO, a esle prlljeclo em todas as suas di3posiçõcs que se ,Dem; em vista desta expl~cação do nobre senador pela 
oestmão a preenchor as lacunas da lei actufll. a melhorar o Dahm tlesllpparece o IIIconveOlente que eu notava' reconheco 
noss~ srs~ma hvpotltecario, realmente defeituoso. N(10 dei- que tem razão, não iusistirei. '" 
:tarel,porcm, de fazer oJJservaçfies, de chamar a attencão das Por ora são as ohsel'vações que tinha de fazer. 
cOHmussiíes e d~ senado sobre al~umas de suas dispósições, , 0_ §l', l!iih~eh'a da lUotta :-8['. presidente, as ob
que,sendo propnas para fi;mrar em uma refOl'llla que tivesse Jccçues que forao oITerecldas ao projecto, quando entrei na 
outras vistas,são mal cabidas nesta. casa, pel~ nohl'c senador pela Dahia, que comigo foi membro 
. Convem proceder-so com toda a altenção para que aos da conmussilo do senallo que emendou o projecto da camara 
mteresses dos emjll'estadores não scjilo sacrificados, c scm a dos deputados, essas obsCl'vações, cujo pdncipio cu não OUyj 
COnvClllcnte compensação, outros interesses dignos em todos pal'cce-me Cil!-e !orilo, respondidas pelo meu nobre collega dà 
os tempos da proteccão do legislador. ilctual commlSSllO mlxta do senado. Eu não tomaria a"ora. a 

Pretendendo fortalecer o credito real deve-se ter o cuidado p~lilVl'a em ~lOra tão arl.iantada, quando tenho algum~s opi
de evitar que se dehilito o credito pes~oal de que tem vivido n.IOes a exphcar a respeIto do projecto, se acaso o nobre pre
atô .agora a gl'!,ude la~olu'a. Sobre turlo cumpre não dimi- sldBl~te do conselho, enllttltldo sua opinião sohre o pl'ojecto, 
nUll as garantias do dU'elto do propriedade, porque enl1l0 e ultlmamC!lte ° nobre senador por lilinas, I.M me tivessem 
cst1\ reforma pode ser pl'cjudicia c contrari,u' S~1JS fins. cemo quo IIUpORto o dever, como memüro das commissões 

No artigo (lue se discute não encontro disposit:ilO alguma de !Iar as r.azõ3s do ultimo trabalho do senado. ' 
que esteja llCste caso, • E t h - 'S \ d' s a o l?gaçao para mim, r, presidente, era ainda maiur, 

1 s Isposições dest~ a!'tigo com as emendas propostas ten- porque fUl.membro. das duas cOlllmissiles, e o senado devo 
tl~m a melborar, e cllectlvamente melhorão. a actualle"isla- ntleníler a ISSO.; fUI membro da 1a commissITo do senado tlue 
ÇU? ~ypotllecul'Ía, corregindo seus graves defeitos.na consti- l'ef~ndHl o ,pr~Jecto da camara dos deputados e oJTereceu um 
~iÇdO de hypolbecas geraes e occultllS, dos privile"ioõ etc pt'OJccto SU1lSlltullvo, c sou membro da commissão de 1e<>is-

~~mas,pol'óm, se preslão aos reparos que farão feitos 'pelo~ lação que nesta sesSJO se uuiu li de fazenda para recon~i~e
~e~bS sentdol'es qll:0 }lJC precedêl'il?: Creio que ~;; iIluSl!'OS r~l' o projecto, e ncste trahalho as commissões reunitlas flze
trahal~os .as comnlls,'o~s consegunaõ qu~ seu Importante mo mUIta honra á la commissão do senado, adaptando uma 

o sela mais pelfelto, acolhendo,se nao tOdilS, algumas \ grande parte de seus tl'abaUlos. (Apoiados.) Parece-me mes-
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mo que o trabalbo que so discuto actualmcnto é o trabalho 
da 1" ~ommissão, c (Iue nós apenas aproveitámos o cHlueleto 
do proJccto que veiu da camara dos deputado~. (J1powdos,) 

Inúuziu-nos a esta difficuldadc o regimento do senado, 
Jlorque se dizi1t que o senado não podia discutir projectos 
ôubstitutivos. 

Daqui infiro a obrigação que me corria tle "ir dar alguma 
cxplicaçiIo sobre opilliões, fi r?,speilo uns quaos Cl! jú tinba 
dad~ parecer na ses~ão do tSo?, )Jorq~e a respClto dessas 
0vmlões cm mUltos pontos eu modlfilluel o meu JUIZO, e con
cordei com o repl'csentnote da opinhio da camam dos depu· 
tados, que era o nobre senador pela nabia, que boje é o re
la tor das commissões reunidaS. 

Concordei (e ,eu peço ao nobre senador que agora mesmo 
confirme esta nunua declaração) em mUltos pontos com mUlta 
dilllculdade; mas, como erão pontos menos importantes do 
jlrojecto, uão achei lJUC fosse ncces5ario duclamr ([ue assig
!lava com restl'iccão. Em alguns pontos bouve divergencin, 
llIas erão pontos secundarios do projceto, Em um IlOllto ca
pital eu divergi, mas a respeito desse mesmo eu pl"Oturci 
aproximar·me o mais que pude ti opinião do nouro .cllador, 
meu iIIustre eollega, pela razão llue ainda ha I'OUCOS ,Ih. 
em uma discussão llOHtica eu disse: tenbo um pellrlor muito 
grande para o nobre senador, ando querendo ser seu 501.1:\<10, 
até mcsmo nas com missões reunidas de legislação o fa7.cnll". 
Devendo assignar o jlrojccto com I'cstriccuo, ainda fiz mais 
esse aeto de homenagem e detel'encia ao nohre sellador; di:l
se-lhe que bavia. de explicar a minha opinião IH! discusSãO, 
Illas que não assignava com I'estl'icc'io. 

Ora hem, estabelecido isto,eu tenho hoje, no primeiro dia 
que ns.isto a esta di:lcussão, de manifestar uma tal ou qual 
(lissidencia em p<lnlos . que Ili10 5110 dlt maiol' importancia. 
Esses pontos são os §§ 11 o '12 do art. 2.0 (lenr/o) , " SIlO 
Ilullas as hypotheeas contrabidas nos 40 dias anteriores ao 
fallimento. Fica dcrogado o ar!. '273, '2' parte, do eodigo 
commcl'cial. » A respeito dos penhores do CSCI'1\VOS, na ver
dade estou em discordancia, e me aproximaria mais a este 
respeito do nobre presidente riu cOllselllo,posto quo ande mais 
distante das opiniões de S, Ex, 

lIlas eu lá ehegarei, Antos disso, Sr. presidente, lendo eu 
ouvido () uobre prosidonte do cons~lho e o nobre senador 
pela provinc,a de ilHnas, devo fazer algumas cOllsiderações 
sobre o que lOS nobres preopinillltes disserão. 

Sr. llresidouto, ° nobre presidente do conselho reconheceu 
(lua esta matoria era de muita importancia, como não pOllia 
deixar de reconhecer, desde que sob sua responsahilidade este 
assumpto vciu mais uma vez rerommelldado na falia do 
tbrono; e agorn, quo S, l~x. foi intel'pollado pura dizer se 
approvava ou lldo o trabalho das commissões, S, Ex. nos 
olfereceu. o ao senado, uma diJllculllaue para li lliscuss<1o, 
que foi a'roserva que S. Ex, fez de opiuiões que tem cOlltra 
o trabalho, dizendo que havia tle fazer suas emcndas. (ncda
mação). Pareccu-me que S, Ex. tinha dito isso, pol'llue prin
cipiou por avcnllr uma emenda a reSIJeito do § 11. Ora, S,'. 
presidente, ti ju~tllmentc neste ponlo que cu tenbo de fazer 
UUla obscrvaci1o preliminul'. 

RccommGlillando-se a reforma bypotbecaria na falia do 
throoo; os relato rios dos 81'S. ministros ubunllão nesta parte 
em harmonia com il faUa do lhl"ollo; este (lrojeclo foi aúiado 
a requel'imento do nobre presidente do conselho para sei' rc· 
considerado pelas duas comlllissôes reunidas, por que rmico 
nós bavlullIos do ter úi5perdiçarlo (ostou culpalluo a mim), 
haviamos do ter disllensado o concurso que o honl'11110 meOl
bl'o como presidente rio conselho o ministro da justiça podia 
ter prest,rdo ás commissões? Eu entcndo quo S, Ex. eru um 
membl'o nato dessas commissões; o governo devia ter sido 
ouvido, nós não devíamos ICI' tl'1lbalbado selll OUVil' o nollre 
Iltosidente do conselho o lIlini~ll'o da jnstica. N,to 50 tratava 
~ómcnte, Sr. presidente, da reforma de uJn rumo da nossa 
Icgi:!JaCão civil, tratava-se desta reforma debaixo de um 
jlonto ae vista que pólle ter um alcance economico, e talvez 
mesmo um alcance político; dcsde guo o projeclo lende a 
lanear no paiz a raiz do cl'edito tios Immoveis ; uesue que se 
tem em vista crearinstituicões banearia5 que Mo de tOnl,II'-SO 
o cen(r'o ua propl'iednde, lior que os baneos hito de SOl' os cro
uores de quasi todos os devedores nctuaes do paiz; desue 

que se tem em vista dar a esses estabelecimentos, para pode
rem favorecer a lavoura, a largueza de emissões de titulos, 
nÓs nãO podialnoi deixar de ouvir o governo, Foi uma falta 
lIlinha não tcr proposto nas commissões que se convidasse 
o nobre presidente do conselho, visto que S. Ex. não 
se apresentou expootanea e devotamente pal'a auxiliar-nos. 
E' um mal que nós nITo nos apresentassemos ao sellado 
auxiliarlos pela autoridade do governo, represcntado pelo nobro 
pre,i,Jcllte do conseluo. Dabi vem, Sr. presidcnte, dizer·nos 
S, Ex, (IUO achavil a cousa muito ulil, mas que elle faú'l 
estas e aquellas ponderacões. Eu entendo que e.lle trabalbo 
já devia vir com a autorídade do governo, 

Ora, Sr. p"esidente, isto ci'tabclecido, passarei a contem
plar aígumas oLservaéõcs '1IIe o nobre senador pela provincia 
de illinas fez prelimíl1<Írmenle. 

Senhores, pelo final rio diseurso do nobre senador por nlinas 
não pude agora ontender o seu principio,porque S. Ex. pareceu 
no comcço cio seu di.curso querer que nós tive.semos levado 
o sl'stcma do )Jrojcclo ao ultimo grão de aperfeiçoamento das 
theorias allcmãs (reclamaçrlo) ; por isso digo, que o !lual do 
seu discurso rue fez n[(o comprcbender as rnmclI'us expres
sões, do mesmo discurso que tcndião a I!otar (Iue o projccto 
era lBeol1:;equente. (Reclamação.) PenseI que V. Ex. 1Iartl11 ria 
idóu de que, so acaso 50 tem em vista crear este credito ter
ritorial, o pI'oieeto li ínCOnselluente, porque não estabcleco 
e; tas e afluel' outras condir.ões rio systema allemão ; por isso 
até dei cste aparte: {( y, J?x, nilo se aumire di:lso, porque 
este projecto é !Ullo da quadra; nós est,mo. na quadra dils 
ligas, c este projecto !Í uma liga do systc.nm allcmllo com o 
systema fI'ancez e com alguma IlUrte do svstema portuguez." 
Pelo final do discurso do nonre senador. fi antes ,Iisso porque 
o nobre senador fez Ilarte como eu da primeira commissilo do 
sona,lo, e eu conheco as idéa~ que o nobre senador ellliUiu 
naquclia occasião, éollabol'lllldo para o trabalbo, já eu sabia 
que as i!léus com quc o nobre senador priociriou o seu dis
curso nilú podi!iO ser as suas. O que fiz foi unrcamenle repa
rar que S, l~x, comecasse seu discurso dundQ 11 cnlender que 
era mais exigente a rêspcito do desenvolvimento dos priuci· 
pios tio cl'edito do que afinal reconheci e já sabÍ;t, (Reclama
ção.) Creio que não estou cnganarlo. 

i\las, Sr. presidente, quero deixar inteiramente a diseus:lão 
doutrinaI e ir iÍ discussüo positiva. 

Os nobres senadores que falliÍro1o occuparão-so principal
mente dos §§ 11 e j '2. No § II se estllbelece que são nullas as 
hypotbecas contrahidas uos 10 tlías anteriores ao fllllirnento. 
O nobre pl'esidcllte do conselho (Iue(' que 58 explique este 
paragral'ho, para se restl ingir II nullidade da bypotheca 
ilquellas que são feit,1s por dividas contl'ahidas oos.tO dias, 
e não às liypothecas que são contratadas 1105 qO dias, mas 
por diyidas antel'Íores aos 40 dias, So acaso, porém, adop
tannos a explicacão que o nohre senador qller, eu creio que, 
em logar de mellioral"lllos, poiol'amos; em lo~ar de restrin· 
girinos os contratos que podem sei' prejudiciaes' fa7.cndo-se 
lJypothccas nos 40 dJas, vamos cahir no inconv'enicuta 01'
posto, 

O artigo 1110 purece, senllOrcs, que está redígido como 6 
conveniente, c o mais rigorosamcnte que ri posSí,el, IlOI"luO 
comprebcnde todas as hYllotbccas que ,,10 solelllnisadns nos 
10 dias antol'iores ao fallimellto, e COIll!lr~uellde portanto as 
hyrotllCcas, ou sejeio por dividas con(n-JlÍdas dentro tios 
~O dias, ou por dividas an teríores aos 40 (lias, O nosso pen
samento qual 6? 1>:' reduzir os casos de fraude; 0, se ilue
remos reduzir os casos de fraude, devemos deixar a disllo
síçiio tal qual está, porquo cumprchende um e outl'O caso, 

Se pOl'l'untura o 1l0D('e presidente do conselbo nos dis
sesse "Então as dividas contrahidas dentro dos 40 dias ou 
as hypothecas cOlllmbillas por e.sas dividas não silo objccto 
de lIullidadc", eu a.chava procedente fi sua observaçãO, (Ior
que lIesse caso vlIllm-se somente a exclull' as uypotlleclIs 
pOI" dividas antcI'iorc5 aos to dias; mas, desde lJue S. Ex, 
tem em vi;ta que seja sómente por divi,lus coulrallidas dell
tI'O dos lO dias, sua observaMo nao procede, Jlorque o ar
tigo, ficando redigido como estil, compl'ehellde uma hypothose 
e outra, e fica salva a convellicncia que S. Ex, quer acom
modar, Não sei, pois, a razão por ({ue se quer a expli<;i1çãO 
do arllgo. 
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Ha um ponto, porém, em que 11 explicação, a meu ver, uma cousa de commercio, como um valor que alie tem para 
ainda peora mais o artijl'o, e!Í se acaso se Cor datar os 40 dias I representar o va~ol' que deu. Perguntarei cu: o escravo pres
da ab~rtura da falleneHl.. Como a sentença da abertu~a da ta-se a ISSO? Nao se presta. Ora, se acaso o codigo do com
Collcnda depende do juiz, e este póde retmhir a Callencia mereio teve boa razào para Mo admittir o penhor do escra
ainda 40 dias ante!, o ~ue se segue c que nesta bypotbese, vo ... o eu ainda podia accrescentar mais al(:umas razOes, 
emlogar de haver só 40 di~s, haveria 80; c, portanto, jâ vêm porque o codigo do commercio n!io devia aumittir, e direi 
os nobres senadores que fica uma margem muito maior para UUla razão geral,(IUe talvez seja npplícarla tambem a outros 
a fraude, c póde haver da parte dos juizes muito maiti arbítrio contratos; é porque eu entendo que o estado deve successi
para acollllllodar convclliencills na declaração da abertura da vamente ir restringindo os casos de contratos sobre escravos. 
fallencia, retrahindo-a 40 dias atraz; fica assim á mercê do (lIa um aparte.) 
juiz contemplar como nella ou nii.o uma escriptura do hypo- Estou coherente; ainda mais, na minha opinião eu nITo 
theca, retrahindo a época da Callencia 40 dias. admillil'ia nem bypotheca sobre os escravos; é uma tralls-

Portanto, senhores, nesta parte eu entendo que a redacç!io acção ([ue Caço com o estado civil da sociedade; é por esta 
que a commissilo mixta deu melborou, não só o projccto da raz,lo sómente que admitto que eltes possãO ser objecto de 
cnmara dos deputados, como lambem o projecto que a ia hypotheca como adherentcs ao solo, como ndherentes á pro
commissão do senacto tinba redigido. Ne.sta parte eu con- priedade de raiz, como ó uma enxada, um boi, uma macbina 
cordo inteiramollte em que, redigirlo o ul'ligo desta maneira, de vapor; só dobaixo deste aspecto, como instrumento agri
está salvo ° pensamento que a commissào .teve em vista, quo cuia; Córa disto, não. 
Coi annuIlor todas as bypoth~c"s Ill)r dividas contrnhiuas 1'01' muito que 50 queira desconhecer o alcance e sabedoria 
dentro dos 40 dias, ou estas dividas fORsem c~lltrahldas ~ntcs do legislador nas épocas passadas, porque ,e julga (IUO bojo 
ou depois; e .,inda mais que não se devo delx~r a latItude só é que nós estamos em progresso, e !pIe no outro temp.o 
que a explicaciio suggere de se poder retmblr a época da tudo andava às escuras eu âir'ci: Vejo às vezes, Sr. PI'OSI' 
CalIencia 40 dIas atroz, porque então o prazo não vem a sor dente, mais luz em certos pensamentos do nossos legislado
de.tll dias, vem a ser de 80. Este. n!io é () pellSUlucnto da res nesses temllos que cstão boje condemnados, do que vejo 
commissilo, o nosso pensamento e salva~ a hYllotb~ca de hoje; vejo ás vezes IJOllsnmentos, como esse, que acho OUIl
todo~ os embaracos; portanto para que delxa!l.nos maIs. eS,sa nosissimo; vejo que o Icg:islador [lodia ter em mira ir lenta
pOl·ttnba por onde pôde VII' algum abuso debilItar o direito mento vagar,'Silmento diminuindo os ca.~os ,lo contratos sobre 
da bypotheca ? . ., pessods, e um desses casOs cra o de penho!' mercantil, porque 

Quanto ao § 1'2 a respeito do penhor mercantil, dll·ct. neste caso embora se admittissem os elfeitos da clausula 
senhores, que este paral(raplto nã~ devia estar aqui, q~e constitllti, 'como agora se quer, o que 50 seguia era quo o 
este paragrapho é uma. desnatuJ"1lçao do s)'stema que 1I0S escravo dado cO! penhor mercantil, ficando em podor do dey~
temos adoptado a respeito de hy,pothecas d.e escravos. Se nós dOI', não olferecia garantia aI "uma ao eredor, nem o seu tl
reconhecemos que o eSCl'avo só podo ser obJccto de hl'llotheca tulo tinha a tmnsCeribilidade ri mobilidade que as transaccôes 

. quand? considerado immovel por destino, como acccssorio, cOllllllerciacs exigem. N,lo olTel'ecia gm'üntia, pOl'q~e ?- es
como lllstrumento de lavoura, como e que h!lvemos de c.on- cravo llótlc adoecer, fug:r ou morrer, e scu valor dlllllnulr ou 
ceder qu.e fi(\ue derot(ado & arl. '273 do codlgo commcrcral, de5npparccer. Eis nbi a razão por que o eodigo commercla1 
q~~ prohlbe o ponbor dos escravos, para poder haver (lenho r muito sabiamente estabeleceu quo não se puue,se fdzer pe-
cIVIl? nbol' dos escravo~. 

Em primeiro logar, li procedente a duvida do nobre prcsi
dente do conselho I se acaso a legislaçãO commercial, que ê 
lei 'lpadal, probibe o peubor de eõcravos, a cOntrario Se'ISlt 
5~ p'óde concluÍ!' que o escravo póde ser ohjeeto de ponbor 
cIVIl; então Mo era preciso que viesse o § B, porque a 
consagrac.l0 da excepc,lo em materia cspecial, como ti a lei 
commercíal, deixa deéidido que em mataria civil pôde haver 
llenhor de escravos; logo, por este lado não era preciso 11 § 12. 
Qual ó então o principio, sonhores, )lor que em uma lei em 
que se vem tlerogar um ramo da Icgislacilo civil se 'lucr 
derogar um artigo do codigo commcrciÍll? pl,rqlle? l'iós 
tratamos de acommodar as eonveniencias do commcrcio ou 
as convellÍollcias des:e ramo especial da legislac1io civil ? 

Di~-~e: " Por que razão o codigo do comlllCÍ'cio havia de 
lll'oblblr o [lenho r do escravo? "Sonhol'cs, por ullla raz.lo 
muit~ obviu: pI'obibiu mui~o bem, e devia prolnbil', porque 
05 obJcetos 'Iue devem sef\'lr de (Ienhor ou caucão nas trans
acções mel'cantis Silo justamente aquelles objcctos que por 
sua Jlatureza se prestão ás trallsaccões propriamonte do com
IIIereio ; por isso é que se diz uo código Moveis - Merca
dorias Titulos -- ACÇÕes -, tudo, senhores, objcctos que 
por sua natureza se prestão á acçito commercial; ent!'egão
se ao credor pignoratício; o credor pignomtieio, p<l1'a que 
se possa dar a essencia da trnnsacção commercial, IlllalHlo 
recebe o titulo do penhor mercantil, sabe que dá o dinheiro 
por elle, mas que nas emergencias de seu commercio, nas 
suas necessidades, pótlo usar do pcnbor mercantil como um 
titulo commerci,,1. 

(Ha !.Im aparte.) 
Os movois são ohjecto de penhor, é verdade, mas sào cer

tos moveis mais prestaveis a isso; as espccies, IH)rém. refe
ridas no cOlligo do commercio indicào bem qual é o lim do 

fenho!' mercantil e a razão porque 50 excluirão os escravos. 
U.) 
Eis abí o que se tem em vista no codigo do eommercio ; 

a ~azão por que se probibiu, o se devia prohibir, é porque o 
obJecto deve $<;1' transferivel pelo credor pignoratici~; elle 
deve, póde usar do obJccto como uma merc;ldoria l como 

Portanto, senbore~, se acaso se pretende admittir a hypo
thecn do escra\"o em sO[larado, entãO o syslema da lei e,stft 
tOllo alterado. O nobre relator (Ias commissoes, que nào podo 
deixar de reconb.ecél· que a cO!lsagracão do penhor do es
cravo ti a Ilegeneracão do systema da lei, acenou, ha pouco, 
com a idca de co'nsidrrar o ponhor do escravo como onus 
real; mas, senbores, como se ha de admittir isto? E' pl'O
ci~o mudar o nome e a eEscllcia das custas. 

(fIa II!J\ apnrle.) 
Então que garantia póde o[crccer o noure senador quando 

se tratal' de uma propriedade que é bl'Pothecadll com os seus 
escravos, com iO escravos, e todos os seus acccsson05, com 
as crias, v, g'l desses escravos? Faz-se a bypolheca, os 
escravos devem ser e~pccificados 01\ hypotheca; nós tOll05 
reconhecemos 'llle se devem contemplar as crias tios escravos 
como acccss(Jes naturaes. Ora, o devedor, admitlidu o prin
cipiO do projcctu, pódc dar cm penbor fnlctos dus escravos 
bypotbecarJos, ~eparando-os de seus JJais: i~to é coolradicção; 
e, além disso, diminuo-sc 11 garantia o credo!' com hypotheca 
110 i!Omovel e no escravos, porque os escravos hypothecados 
lllOITcm e envelhecem, o SÓ a prole conserva as perdas 
naturaes. 

Como ri que nós havemos de ir autol'Ísar mais esta illllllO
ralidaúe, que se pôde dar, quo é o devedor ter liypothecado 
espccificadalllcnlc os ~scravos e depois ir (Ienhorar 0.5 filh~s 
separadamente dos [lUIS e das muis ? Nrro veJo n,\ leI provI
dencia que sirva tle garantia liam isto. 

(lIIL 11m G1Jor(e), 
Por outro lado digo cu : quando a hypotheca se fizer da 

fazenda com os pscrayos. 011 clla é fcita antes, ou depois do 
]Jenuor ; seniio ê feila antes, uma vez que o nobro senador 
diz que são accessões nalu:'ncs à prole, e que não póclo ser 
sub-hypothecada ou Ilada rm penbor, segue-56 que, no caso 
em que a hypotheca não é foila autes do penhol', põde-se ,!ar 
a hl'polhe5e do e~tarem ,lauos em penbor certos escra
vos, e quando so vai hypolhecar a propriedade já não é onera
da com a hypolheca de tOllos os ascra vos, [lor que alguns já 
estão penhorados; portanto, se acaso so dã a hypothese do pe-
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nbor ser anterior á hypotheca, n1l0 so pódc realizar o pensa' 
mento da lei que é a integridade da propriedade, a proprie
dado moveI com todos os escravos. Este principio da inte
gridade, se acaso for destruido ou contrariado, então é melhor 
não fazer-se lei alguma, porque fica tudo llerturbad " nào 
ba systema, e eu não IlOSSO comprebender legIslador $em sys
tema. Discuta-se a base: aceita-se ou n,10 o principio da in
tegridade da propriedade? Aceita-se? Bem. Não qucrem 1 
Então acabemos com isto, porque estamos perdendo tempo. 

(Ha \Im aparte), 
Altenda-se á. contradição que se póde dar no caso de pe

nbor dos escl'avos separadamente, quando se entende que o 
eSCravo por sua natureza não pódo ser objecto de bypotheca. 

(Ha um aparte). 
IIlas isto ti direito cOllstituendo; cu por isso e5ton fallando 

assim. Quando faUo como advogado, digo tambem que se 
podem separar os escravos da propriedade para constituirem 
penbor. 

Nào posso alongar-me, Sr. presidente, porque a hOI'a está 
adiantada. Fiz estas consideracõcs ullicmllente para justificar 
este pequeno disscntimento em- que cstou do meu nobre col 
e ga, relator das commíssões. 

Tendo dado a bora, ficou adiada a discu,silo j e o Sr. pre
sidente para a ordem dodia seguinte: 

'2' discussão do parecer da mesa, sujei tando á approvaciio 
d,o senado a nomeaç,10 p,~ra correio de Anlonio Lojles 
Guerra; 

Continuacflo da 2" discussão da proposicão da reforma 
hypolhecarl.1. nos arts. 2° e 3° do til. 2"; nos cnpils. 1° e 2" 
do mesmo titnlo, e no til. 3". 

Levantou·se a sessão ás 3 112 boras da tardo. 

:UÍo" sessão 

E1I 17 DE JUNHO DE 1864. 
PlIIlSIDEl'lClA. DO SlI. YISGONDE DE AllAETlÍ. 

SU'nlAlIIo.-Ordem ,lo dia.-Nomcacão do correio do senado. 
Parecer d,\ mesa. Approvae<to . ....:. Reforma hypothecarÍa. 
Díscursos dos Sr •. visconde "de Itaborahy, Nabuco, bariio 
de 1I1uritibu, e Fonseca. Vota~ão. 
A's 11 horas da manhã Cez-se a cbamad<l., e, acbando-se 

presentes os Srs. visconde de Ahaetó, Mafra, Teixeira de 
Souza, Almeida e Albuquerque, visconde de JequilinhonlHL 
Mendes Santos, Fonseca, Souza Queiroz, bal'ão de ,Uuritiba, 
visconde de Sapucally, Araujo Ribeiro, Dias Viein~, Cunha 
Vasconcellos, Ferreira Penna, visconde de Suassunn, Souza 
Ramos, barão de l'irapama, D. Dlnnoel, barão de S. Lou
renco visconde de Itabol'aby, Pompêo, Danlas, Siqucim e 
IUcilo, Zacharias, marquez de Olinda, Rodrigues Silva Pn .. 
ranhos, Souza Franco, mar(lnez de Abrantes, Nabuco, mal'
,/uez de Caxias e visconde da Boa-Vista, o SI'. presidente 
abl'lu a sessào. 

Comparecêrão logo depois os 81'S. Jobim, barão de Anto
nina, Oltoni, e Carneiro de Campos. 

Faltál'ão com causa participada os 81'S. barão de Cotegipe, 
barilo de nlaroim, bal'ão do Quarabím, Candido Borges, 
Euscbio, Paula Almeida, Paula Pes,oa, Vieira da Silva, Si
nimhú, Fernandes Torres Dias de Canalha, Souza c Mello, 
marquez de ltanhaem,!Í viscondo de Dlal'angnape; e sem 
participacào os Srs. Ferl'Uz, Canditlo Baptista, I'illlcntà lJue
no, Silvdra da Motta, e visconde do U ruguay. 

Foi lida e apoiada a acta da sessão antecedente. 
Não houve expediente. 
O SR. 2° SECRETARIO leu o seguinte 

PARECElI : 

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

o estudante Antonio Constantino do Valle; a levar em conta 
ao alumno da escola central João da Cunba Beltrão de Amuio 
Pereira, o exame de latim prestado na faculdade jnridi ca do 
Recife, afim de tomar o gr:1O de bacharel em matllematicas ; 
e a mandar passar carta de bach"rel em letras, pelo collegío 
de Pedro 11, ao estudaute José Antonio Pereil'a da Silva. 

« A cOllllnissão, examinando os documentos que acompa
n l1àrrro a proposiçào, encontrou: 

« 1.. Que o estudante Jos6 Roberto Vianna Guilhou pres
tou exame de todos os preparatorios exigidos para a matri
cula da f;,culdalle (Ie direito, sendo que, com erreito, os de 
philosophia, rbetorica, e ~eometrla Carão feitos em novembro 
de 1860 e Cevereiro de' 1861. 

" 2." Que o estudante Armenio Adolpbo de Pontes e 
SOUZJ, apresenta igualmente os mesmos exames tendo pres
tado os de francez e rbetorica em novembro de 1861. 

« 3.° Que Anlonio Constantino do Valle prestou exame do 
pbílosophía, geograpbia, algebra, geometria e latim nos 
Mnos de 18GO c 1861; os ([uaes pai' isso, isto ê, por tel' 
passado o lapso. 00 dons annos, não póde matricular-se, sem 
repetição dos clltos exames. 

« i.o Que João da Cunha Beltrão de Araujo Pereira pres
tou exame de latim em 1858 na faculdade jurídica do Recife, 
em que foi lílcnamente approvndo, e quer que ,lue seja con
tado, para tomar o grão de bacbarel em mathemallcas na 
escola central. 

" ti.o Que José Antonio Pereira da Silva tendo sido rcp
provaria no collegio de I'edro 11 nos exames de francez e latim 
no setimo allno, COra depois approvado lias mesmas mate rias 
perante a lnspectoria Geral de lastt'ucçiIo de.sta cOrte; e pedo 
que supl'indo estes exames as repprovações, 11Ie seja conferido 
o grito de bacbarel em letras pelo collegio, allegando um pre
cedente, 

{( A commi.ssiloattendendo aos co'nslantes e repetidos pro
cedentes de dispensa de lapso de tempo para validade dos 
exame5, e ao pl'ojecto que ° senado adoptou em sua sabedo
ria, c que pende de outm camara ampliando o praso para a 
Vil lidade dos exames, entende llue é do equidade 11 dispensa 
re(IUeritla pelos tl'es primeiros peticionarios por serem consi
derados validos os exames prestados depois rio dous annos, ó. 
fim de serem admittidos á matricula do primeiro aono do 
qnalquer faculdade de direito, e de ~Iedicina; a.ssim como 
que seja levado em conta, na escola central ao estudante Jle!
trilo o exame de latim prestado na faculdade juridica do Re
cife; [lO!' isso é de parecer que a proposi~ão seja adoptada 
nesta parle. 

" Quanto, porem, a em que mand'l passar carta do bacharel 
pelo collegio de Pedro 11 ao estudante Pereira da Silva en
tende a commissüo que oITo deve ser approvada, como COIl
traria ao § fi" do ai'!. 38 do reg. de 2i de outubro de 
1857, que ordena repctícão das matorias, em que o estn
danto foi repPl'ovado, porque depois de novo exame no 
mesmo coUegio, a approvaçilo possa receber o grão de ba
~harel ; o que mio fez o rwticionario passando logo de[Jois de 
reprovado no collcgio a prestar exame das mosmus matorias, 
em outro estalJclCli!l1ento, porventura mais henigno, e pre
tendendo com estes exames frustrar a disposicão do regula
Il!cnto cilada,. fundando-se por i~so, ~nl um precedente, quo 
ulIlda qllalldo Itlentlco fosse, não deveria mover o senad(\, que 
não pó do qucrel' dcsnaturul', c destruir o privilegio de quo 
goza aqucl!o col1o:::io. 

« Além disto o precedente allegado não é identico, por
quanto nelle não se deu reprovação alguma no collegio, mas 
súmente ma!l(l~u-se levar em conta exames préviamente 
f~itos em oulro estabelecimento publico, em que o estudanto 
t!llha sl.lo allprovado com dlstmccão. 

« E sendo tamuem presente á commissào um requerimento 
tio estudante ncnto Jose da Silva Junior pedindo que sejãO 
aceitos na faculdade de medicina desta côrte, á. fim de ser 
admittido a malricula, exames de alguns preparatorios pres
tados nas faculdades juridicas de S. Paulo. como prova com 
as celtidõos juntas, a commissão pelos mesmos motivos 
ponderados é de parecer que seja aUendido. 

" Conclue, portanlo, a commissão que a proposici1:o póde 
ser adoptada accrescontando,se ao 1° art,-Dcllto 'José da 
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Silva Junior prestando os exames que lhe raltão, e suppri
mindo-se as palavras do finll do art, 2°, que diz respeilo ao 
estudante Pereira da Eilva_ 

« Paço do sena(lo, '16 de junho de 18Gi,-Tholnaz Pom
pilo rIa Silva Brasil.-José 11lanoel da FOllseca,» 

RcsN'vado para entrar na ordem dos trabalhos, 
ORDEi\I DO DIA, 

I!O!.rE.I.~ÃO DE A, L. GUEDO" 1'.'0.1. CORREIO DO SENADO, 

Entrou em 2" discussão e roi som debato, approvado o 
parecer da mesa ~ujeitando á ~pprOVa~ã?:lo senado a no
meaçãO, para correIO, de AntOniO Lopes Guerra, 

REFÓRMA nYrOTnEC.l.Rl.~, 

Proseguiu a 2' discussão ela Pl'oposicão da camara dos 
d0putados, I'eformanúo a legislacào hypóthecaria, no art, 2° 
e seus paragraphos com as emendas das commissões, 

~ /!lI'. "iscolule de Itabol'ah'Y', - Sr, presidente, 
podl a palavra, mais para dar uma exphcacão, do que para 
discutir a doutrina do art. 2°, e julgo me olÍl'igado a raze lo 
porque Cui a causa ínvolunturia, c port"nto, innocente dos 
ernbaracos em (!ue se achou bontem o nobre relator das 
commissões, de que eu tive a honra de razer parte, na luta 
que se travou entre S, Ex, e dous honrados membros desta 
casa, ernbaracos que levarão o nobro relator a desistir com 
Ilimia facilidaéle da victoria, dando os louros deHa, não ao 
denodado lidado!' que [.arecia tê-lo vencido, mas ao nobre 
presidente do conselho, qUE! nesta cOlljectUl'a represeutou 
o papel do vice-rei de Napoles na batalha de Pavia, 

Quando 5e tratou no seio das commissões da materia do 
ar!. 2°, ponderei que ,a disposiçãO que veda a hypotheca 
sobre escravos) adlllltltda até agora em nossa legishcão 
civil, podia ter Inconvenientes e suscitar queixas; que a'lei 
de que trato.va-mos tinha ou pretendia tor por fim, dar au
xilio â lavoura, já racilitando o ol'edito ~essoal, já o credito 
real;, que os, b~neficio~ rela,tivos ao pri'!lelro ponto, ,post,o que 
na minha oplmao,a lei haVlll de proiluzl-los,mio satlSrarl[o ás 
aspirações da lavoura ou ao menos de muitos lavradores' 
que quanto 0.0 credito real, se a lei podesse conCOI'I'Ol' pat'~ 
desenvolve-lo, sel'ia em tempo um pouco remoto e (lue 
elllretanto,para obter vantagens aiuda duvidosas, I)l'Ívavamos 
desue já a lavoura de um recurso, que eUa tem âgora, para 
obter cmprestimos de ~equenas quantias, isto é, a hypotlleca 
de escravos; e a obl'lgava-mos a hypotbecur seus pl'edios 
todas as vozes que tivesse nece5sidade de recorrer ao cre~ 
dito; e que est~ expediente além de causar constrangimento, 
porque entre nos sempl'e resulta mais ou menos desdouro e 
des~onceito hypothecar-se uma propriedade, nem todos po
del'lito recorrer ;,\ hypotlIeca de bens de raiz, visto como uma 
grande parte d~ nossos lavra~ores,nem ~ílo pI'oprie tados das 
terras que culhvão, nem roreu'os, mas Simples alTenclntal'ios 
ncamlo estcs ao menos illleiramcute destituídos da [acul~ 
dada de ga!antir com se,us bens os emprestimos que tives
s~m necesSidade contralllf" Fundnn~o-me, pois, nestas con
slderaÇãc_s, e em que os tnCOnvelllentes resullantes da lei 
quo qU~l'Ia-~os fazer, cOllcorrerião para torna-Ia impopular, 
suggel'l a Idéa de conservar-mos a bypotlIeca sobre es
cravos, 

Esta minba lembrança roi recebida por alguns dos meus 
honrados collegas, com uma especie de estremecimell
to, por enxergarem I!ell!l, um sacl'Ílegio ou ao menos um 
attentado contra os pl'lnClplOS que re!;cm esta materia, e que 
não ad~ltt~m bypotbeCl's sobre movers ou semoventes, 
Rephqu~1 tis observações dos meus honrados collegas, que 

elles proprlOs estabelecíilo nesse artigo, que os escl'aVOS pu
dessem tambelll ser hl'potbecados juutamente com bens de 
~alz, Respondeu-se-m~, que nes~e caso o escravo tornava-se 
Im movei por seu destlO,o, e podia ser objecto de hypotheca ' 
mas que não ~ra aSSim, quando se considerava separada~ 
meln

l 
te do predlO, embora estivesse adstricto a trehalbar 

ne e. 

Comquantor SF' presidente, eu n1l0 pudesse bem compre
bonder 11 sublImIdade desta fic~[o juridica, cOlllludo, não de-

sejando passar aos olbos de meus cúllegas por mais hospede 
alllda d? que sou n~stas materias, não insisti nesse ponto, 
mas pedi que descobl'lssem algum meio de remover os mcon' 
venientes que eu lhes hilvía ponderado, 

Disserão-m~ então, que os contratos de pC!lllOr poderião em 
tal caso SUpprll' .s hY!lothccas,e que assim ficaria remediado 
o mal da sU(lpressào desse contmto, I'onderei ainda que o 
Ilel:bor não podia subslitutil' a hypotheca; porquanto, no pri
meiro eontrato o escravo deVia ser entregue ao credor pi~
noratico, fica~do o devedor pri~ado tio s,ou serviço, e eons~
gUlOtemente desrulcado no! 1IIelOS que tinha até eutao, para 
dar impulso á sua lavoura, 

O iIIustmdo relator das commissões ponderou então, que o 
c?lltrato de penhor poderia pl'eencuer ° /Im que eu tinha em 
Vista, uma vez que rosse feito com a clausula co!lstituli, por
q~le assim poderia o e:;cravo conti!lUar em poder do seu dono, 
allleIa que rosse PO!' t\tulo ]ll'ecavlO; mas ]lara (IUO esse con
trato podesse SUbstltUlI' o rle bypntbecu, seria preciso revo
gar a '2' clausula do lll't, '2i3 do Codigo Commercial, porque 
não admittindo olla o penhor sobre escravos e sendo de or~ 
dinnrio os emprestímos li lavoura fei tos pelo~ seu. commis
sal'ios. isto é, por ne~ocialltes, se c>sa disposicão do codigo 
não Cosso revogada, àe nenbuma, ou de muito -pequena van
lllgcm sena o recurso que se apresentava para substituir os 
contl'Utos d~ hypotbeea, 
~Não desejando insistir sobre esse ponto, por me parecer que 
já alguma causa havia conseguido, em favor da causa (ltlO 
advogava e por ver (lue isso mesn.o era unicamente devido a 
pura bCllcvolencil e condesccndencia dos meus illustrados 
collegas, e espeeialmente do nobre relator das commissões 
(nã~ apoiado), entendi não dever exigil' ou jledír maiS, 

EIS, SI', presidente, como dei motivo á Impugnar.ito que 
hontem sofl'reu o trabalho das duas commissiles e cõmo fui 
causa, não direi da derrota, mas do desar que solIreu o 
nobre .relator das commissões, mostrando-se al'rependido de 
tel' relto essa Concessão, (Reclamação), Pareceu-me Íf to, 
tauto mais, pOl'que o nobre senador prometteu apresentar uma 
emenda qualld~ se tra tal' do artigo que se rerere aos onus 
reap,s, 

Nilo escapou, Sr, presidente, a minha pouca illtelli~encia 
que a medida suggerida pelos meus lIonrados collo~as e ~ 
que eu annui, não preenchia elactamente todas ~s Mil' 
dlções da bypothcca, porque, ,urio sendo o contrato de penbor 
IIlSCl'lpto e n,10 podendo, por 1550, tel' a prcCerencia quo dá a 
hl'POlb,eca, ficaria o credor pignoraticio com muito menos 
garantlUs do que o hypothecano, e conseguintemente a po
siç,ào, do devedor ~eior no primeiro, caso, que no segundo; 
pOIS e [ol'a de dUVida que as eondlcoes do emprestimo são 
tanto '!Iais gravosas para o devedor; quanto menores são as 
garantias que elle póde dar ao emprestar ou cl'odor. 

Não deixon de occorrer-me que poderia propôr aos meus 
coHegas que fizesse-mos inscrever lambem os contratos de 
penhor; }nas reflecti que, se eu o e:dgisse, responder-me-hião 
com mUita razão: «Penhor com a clausula constituti e com 
inscripção é o mesmo que hyputhcca, e nós não admittimos 
bl'pothcca sobl'e escravos, " 

NilO poúia tambem pedir ({ue se considerasse o penhor como 
onus real. porque fôr~ contrariar o principio que os meuS 
nobres coUcgas quenão, não direi estabelecer mas seryuir 
religiosamente; a saber: que as obrigacões contrahidas pelo 
solo p04el,n extender-se aos moveis que- se considerão, arnda 
que ficttclamente como fixadas no solo; mas este principio 
não admltte, nem pôde o.dlllittir que os onus impostos a um 
objecto que ,não constitue parte do predio,que não é immovel 
por seu dcStlllO, como me parece, que miO póde,sel' o escravo, 
se communl(!uem ao mesmo prodlo, Contentei-me llork1nto, 
com o que se me concedeu, Mas lIontcm a discussão 0105-
trou-m~,que eu dev~l'a ter insistido na minba primcil'1l.opillÍ110, 
e fiquei surpl'ehendldo quando o nobre relator da commissão 
nos declarou que no regimento desta, ou na 3' discussilo 
apresentaria uma emenda ao art, 6" aCl'escentando aos onus 
reaes o do pcnlIor do escravo, 

Se o penhor do escravo é ou pó de ser considerado. onus 
real sobre o immovel. .. (Ha um aparte,) Sobre o eõcravo? 
Os onus reaes de que tt'ata o ar\. 6° recahem sobre o imlllo
vel; sobre o predio, sobre o solo a que está ligado o escravo. 
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Accrescentar, portanto, aos onus reaes de que trata esse ar
tigo o do PQnbor do escravo, iÍ fazor recair tal onus sobro o 
iuunovel; é fazer que o escravo, não constituindo parte do 
predio, e nem sendo ao menos imlllovel por destino, commu
nique ao mesmo pl'edio o onus que a penhora lhe impõe. (lfa 
um apa-r/e.) Estâ entendido que o escravo pcnbOl'ado não 
póde ser bypotbecado; e não poderá se-lo, ainda que V. Ex. 
não far.a semelhante declaraciío na lei que discutimos. (Ha 
um apÍlrte e o Sr. presülenle 1-eclama a atl811ção.) Dianifesta
~ão publica, como? Se se quel' nccrescentar o penhor do es
cravo aos onus renes de que trata o art. 6", segue· se que 
elle irá tambem gravar o immovel; porque o ar!. 6" sómentc 
tem por fim enumerar 03 onus reaos que podem prejudicar o 
credor bypotbecario; a servidão; o uso; a babitação; a ante
cbreso; o usofructo; o fôro. 

Sobre que recnbem estos onus? Não é sobre o predio? Se 
consideramos o penhor como um destes onus, segue-se que 
alie recabirá SObre o immo,el, e isto seria uma violação do 
pl'incipio que o mou illnstrado coll~ga sustonta, e sustenta 
sem duvida com muito boas razões. posto que eu não as com 
prebollda bom. Se a emenda anunciada pela nobre senador li 
uma violacão de,seprincipio, a, não obslanto pólio SOl' adllllt
tida, não vejo l'azão por que n[lo se pododa admittir igual
mente a bYl,othec'L do escravo. 

Diz-se que, quando elle é hypothecado juntamente com a 
terra, torna-se immovel por destino; de maneira que, é só· 
mente esta circUlnstaucia, a que Ibe dá a naturcza de im
moveI. 

Assim, a letra do contl'ato, algumas tinbas escript~s em 
um papel têm o condão de fazer com que se tomo llumovel 
o que llor sua natureza li moveI; na ausencia desse papel, 
não se pódo immobilisar o que por sua natureza é moveI. g' 
o que eu não posso comprehellder, Se o escravo pertence a 
um estabelecimento rural, tanto li im010vel por seu dos tino 
em um, corno no oulL'o caso. 

Concebo bem a razlto lJorquc na legislação bypothecaria 
de outros paizes, se tem considerado os animaes e instru
m~ntos rUl'aes, Coamo constituindo parte do prodio e podendo 
hypothecar-se com alie; mas as razões que concorrerão 
para assim se tOl' legislado não silo applicaveis ao escravo, 
e se o são em um caso, devem so,lo no outro. 

Allegou-se, é venlarle, na discussão, que o ei!cravo não 
pode sor objecto de bVllotbeca, porrlue não se daria então o 
direito de scquella qué a caracter:.~, e a certeza e duração 
do valor bypotbecado. 

senão em um ou em ouh'o caso mui raro; se as cousas são 
assim, como bavemo. de arlmittir aqui cegamente os mesmos 
principias que Já se estabelecêrão, consideran,lo-os e respei
tando-os como dogmas, de que não devemos nem de leve 
arredar-nos? 

O nobre relator das commissões, para satisfazer os escru
pulos juridicos do SI'. presidente do conselho, annunciou a 
sua emenda, dcchll'ando que ella tambem servirá para evitar 
fraudes. iiias de que natureza é a fraude que se poderia 
commetter neste caso? Quer-se evitar que o Illutuario que 
tiver dado um escravo em penhor o vá depois bypotbecar jun
tamente com o seu estabelecimento rural? Neste caso r,om
metteria elle um crime, o semelhantes crimes podem' ,,1-
mente ser commettidos quando os escravos forem 
dos jllntamen le com o pl'edio a 'Iue se l'eputão 
llypothocl1o-se desse morlo ',l, 3, 20 ou 40 escr;:\vos; 
por ventura a letm do contrato tem a virtude de fix:a-los na 
terra, prendel'-lbes os pés de maneira quo não possão mover-se 
para quaÍ«uer outra parte, não possuo seI' confundidos com 
outros que morrerem, ou fazer com que o dono não os venda 
por má fé Ilara provincias distantes, sem que se possa desco
brir a fraude? 

De certo não ba lei que possa evitar estes abusos, do 
quanto tenbo dito resulta que eu não acbo fundada a emenda 
que nos prometteu o nobre relator das commissões; desejaria 
antes,que continuasse a ser permittida a hypotheca de eSCI'a
vos pelas considerações que, resumidamente, tive já a bonra 
de expôr, mas que, a não se admittir a continuacão desse 
contmlo antes quero que passe o artigo COUtO está redigido; 
por me parecer inadmissivel a emenda suggerida pelo nobre 
relatol' das commissues. O que entendo é que, se privarmo,; 
os laVl"arlores de um meio, a que elles estão no costume de 
recorrer quando s[o obt'ij5ados a eontrabir emprestimos para 
o meneio de seus estahelecimentos, e não gozào do crerlito 
Jlessoal, isto c, não acMo emprestor que lhes adiante algum 
dinbeiro confiando unicamente na .ua erobidade e pontuali
dade; se não fitarmos isto, ou se substituirmos esse contra
to por outro,que esteja lon'ge úe produzir os mesmos eíf~itos, 
a lei que discutimos encontral'li desde sua promulgação emba
racos provenientes dos gravames, que bade causar á lavoura. 

Seria aflui, talvez, o logar de eu dizer a minba opiniãO a 
respeito rle varios pontos, de que l1zerilo menvão alguns ilIus
tres oradOI'~ô (jlla me (Jrecedêrilo; sel-il a nccasião de expôI' 
as razões que tive para assignar o [lrojecto que 50 discute, e 
quaes são os resultados que deUe espero, mórmeute no que 
diz respeito ao credito I'eal, ou aos estabelecimentos de cre· 
dito territorial; mas não julgo a occasião asada, lia artigos 
em que podemos mais extensamente discutir esses pontos 
(apoiados). quo aliás são importantes, e que devem ser discu
tidos, para que não concorramos \Jara illudir o paiz (apoia
dos), decretando urna lei, de que se esporão muito maiores 
beneficios do que os que dell .. podem resultar; mas, torno a 
dizer, a occaslão não é asada. Limito-me, pois, ás poucas 
palavras que tenho dito, para de.;cu1llar o nobre l'elator das 
eommissõcs, de que tive a honl'a de fazer parte, cuja bon
dade para comigo deu causa ao debate, no qual parece quo 
S, Ex. não levou a melhor, contra o que era úe esperar do 
seu reconhecido talento e da sua incontestavel illustração. 

Quero concordar nisto, e sou o pí"Ímeiro a reconbecer 
a forca desta argumentacão; mas se assim é, vós que nfio 
querêis quo o escravo possa ser objecto de bypotheca em 
um contrato que dura seis mezes, um annO, dous quando 
muito, entendeis todavia, que elle pôcle sê-lo em contratos 
~ue durão, 20, 30. 40 annos? Não é isto uma contradição? 
Se o escravo nüo pôde servir de I!'arantia nos contratos de 
bypotbeca, por isso que está sUjeito a morrer, a fugir, li 
desapparecer, nesse caso o prolecto que as commissões of
ferecerilo ao senado é uma perfeIta nuga ; estamos illudimlo 
o paiz porque declaramos no projecto que as fazendas e os 
estabelecimentos rUr<les podem ser bypotbecados juntamente 
com os escravos a clles adberentes; e os escravos constituem 
a maior parte do valor dessas fazendas; (apoiados) se os 
escravos não podem servir de garautia;porque podem morrer, o ~r. IIInllUCO I - Sr. presidente, o di;curso que acaba 
1lódem fugir, podem desapparecel', os emprestimos a longo de profedr o nobre senador pelo Rio de Jau~iro me causou 
prazo, só em raros casos, poderão eífectuar·se entre nós; sorpresa, porque é falsa a apreciação em que se fundou, 

I. - d' 'd ., b I' t t " b b O nobre senador me suppoz bontem em grande embaraco, 
nenuum m IVI uo, ou es .. a e eClmeu o empres ar .... 50 re y- sustentando só àlOr delTerencia a elle e contra minba côn
pothecas de 20, de 30, de (O annos, sem ter garantias que 
lhe assegurem o exacto cumprimeuto dos contratos que fizer. vicÇão o § 13 o artigo que se discute. 

Não vejo outra razão para se proscrever a bypotheca de (Ha um apa'rle.) 
escrayos, senão o ter a legislaç~o dos paizes da, Europa esta- Não estou arrependido; pelo contrário, entendo que a 
belecldo que sómente os moveis podem ser obJecto de bypo- derogação do art, 213 do COdlgO do commercio é uma conse
tbeca; mas eu creio que esta regra não é um pl'incipio, uma quencia necessal"Ía do principio do projecto, 
verdade absoluta; fOI o interesse publico, forão as condi c- Desde que nós estabelecemos que o escravo não póde ser 
cões da sociedade e da propriedade naquelles paizes, que a susceptível de hypotbeca., não podemos deixar de conceder 
a~terminárão, Se as condicções da propl"iedade no Brasil são amplamente o penhol' do eSCL"aVO, e a razão é simples. Se 
oultas, $e na Europa não ba escravos, se eutre nós elles ha direito respeitaval, é o direito que o individuo tem de 
Cíl!lstituem a. mai. ar parte do, v~lor e dos predios ruraes; se, I fazer valer seus bel!s em garantia das ~brigações que con
no ~as() q~ llj1:q !l()~ ~ef permltlldo lJypotbecar escravos, não trahe; mas, se nós dlzemos.-"Não podeiS hypothecar !l-e 
poderemos lambem conlrabir emprestimos bypothecarios _ negamos ao mesmo lemp~ o direito de dar o escravo em 

• 



\)~llhor, consagramos uma ini'luiJalle, pOl'quo rcuuzim05 o vô no penu_or ,dos escravo~ Cltl ,:clação ao cr(Juítu leal, e, se (lg 
individuo ao ex.trcmo de vcmler o e.cravo afim ÚC consegui!' ~a, ell:~, sllo.lr~~n:.edw.vel:! e naôcem ,li. natureza uas COU5a5; 
li ,linbciro llcceõsilr:o a .uas u"gencias, com C"UltO. ,cna l,lhlUO 'lue o fazendcu'o não pudeôse dar em 

Já vc o nobre ;ônac!or que defmHl0 a emclldOl coni profunda penuor os eSCravo., só por causa da pos.ibílidad~ de um« 
cOllvicção,,,inda muis [JUJ"lue [lcsilri1o no llIeu animo a. pon- ~ypotueci~ futura; que os esc, \'av,os fiôassMl, como, tlue Vill.cu
úcrucúcs do nohre senadur em favor da sOl'le d,,,!uelles pro- lados á csrara d!l uma liypol,jeca [utum, ::la b,\ laconvem8n
Driet'\rio. tluO não têm tcrf<lS,lIHS só escravo;, ou lluc.jlflla tes, elles ja eXI:;tem, porque a legÍti!a~ão civil permille u 
Ílbt.el'cm pelicenos capitacs para o nHl!iOio J~ ôuas iabncas, uenuor dos esel'avos, 
terláo de nypothecar uma grande propn8:Ja<le. • Concl.uo dedarando ao nobre sonaúor pela provincia do Rio 

(Ha umapal'te.) de Janeiro (Iue sustento com toda a cOllviccão a dorogac"u 
do art, 273 do co digo do commercio, c nio tem oUu raz50 

Illsbto .ainda em que o escraVO não dero ser objecto de para dUVidar da minha sinceridade, 
hypotheca senão conjunctamente com a propriedade a que é 
adberento. [lOI'quanto é principio incontestaval que" bV[lo- ,C !.!l ••• vl>lllon.de de l1ab01"llhy: - Sr, 'lresidcnte 
theca só se basea no immovel. (Apoi!wúS) , E' verdade q~e o smto prur?lldamente ter comprehelldido maio nobre relat()~ 
direito romano penntttia a hypotucclt de tudo quanto se podia das comllllssões, Julguei que por lUinh~ causa tinua eHu 
vender ou comllrar, ou os bens fossem moy~i:l,ou fossem im- ficado hontmn .um. pouco fel'Ído na reforta em que eiltrou, 
moveis; mas uojo os codigos de todas as nações, á .excepçilo Dou parabclls a ullnha furtuna de não tor sido causa de .le
do co,llgo de llalllhurgo, estabelece COulO es:;cllclal llue a melhantc desastre, O nobre senador assevera que coutinú\ ,I 
hypotbeca só tenua. porobjecto os I!en:! immoveÍ:\. E' cst~ tam- sustentar sua oplmão, e eu a"nldeco-Ihc em meu nome e 
bom a doutrina dos autores Gnmiel', Dalloz, etc" etc" os em nome úa lavourn do Bl'asil~ c,se'scrvi~o, ' 
quaes se fundão em que os moveis nito têm a COll5istllucia N.ão acho, porém, ainda (Iue o nobre sónadol' tcuha Uluitil 
que Convem á liypotheca, e ucvem, PO!' bem do commercio, razao em alguns pontos em que diver~e de mim, 
passar [lo.ra o comprador e para os tCl'cell'OS sem onus algum, Por exemplo, quer hoje S, Ex, qu~ se considere o POUhOl' 

Ora, 11. doutrina desses jUrÍSCOllSllltos é muito razoavel e como um onus real, com o Blll de não pre;udicar o credur 
fundamental, POl'(jUallto a sequela da bl'potheca niío pótle ~ypothecilrio; mas não é o ,credor liypotbecll'io que fica pro· 
basear-se uem senão no immo.cl. jUdlCado com il ClrcumstanCIa de o penbor não tel' proferea-

lUas o nobre senador pelo I~io de Janeiro nos di:;se: «SI! cm sobrc ~ bypotheca .• isto é.' ~e não ser inscripto, O preju
julg-ais que o escravo não pólie [101' si só ser suóceptivel de dlcudo sera. o cretlor plgnOl'utlclO; o hypothecario não. Assim, 
hypotheca, l'0r'lu6 é perecedeiro. IlOr'lue facilmente morre e em .nenhum caso, a fraude a que alludiu o nobre seuauul' po
se extravia, coulO conceueis 'Iue elle seja olljccto de Ilypo- dena fazer damllo a este UltllllO; e li por isso que eu uilia 
tbeca conjunctamente com a pl'opriedaile il. que pel'tence?» Jue o penhor não substtluc ou não tem tuuas as vanta~ellii 
O senado vê bem a distill?ção a base da hyputueca é o imo a hypotheca, a fjual dá ao credor maior garantia, e pUl' ~O'l' 
movei; os escravos e o. Illstrumento:! não .ão senão acccs- segumte, ~\lneficia tambem mais o devedor ou mutuario, por .. 
sorios, immobilisauos pOl' destino ou conjulltamente com a que e,sta na~ tel!l em tal caso de pagar ao credo!', além j" 
propriedade, Por cOflsequencia, $C os escl"UVOS morrem ou premlO ~o dtnliell'o, o seguro do l'lSCO, 
âcsapllurecolll,sãO substiluidos,e a uypotheca subóiste,porque Eu 501 (~ nobre senador j,i m'o ensinou), que na le"isla~ão 
é sobre ° solo, sohl'e a IJl'Opriedade, 8e queremos dál' soli- hypotuecana d(~s povos modem.os da Europa não 50 a~mittcm 
dez á hypotaec<I, como podemos considerar ol>jecto della o hypothecas seuao sobre bens IllJllJOVClS, com exccpcilo do~ 
escravo, que é tão precario? Se queremos constituir um que se podem considerar, e são com etreito como quê <lúhe· 
systema hypothecario, pOl'4 ue havemos de infrin"il' a rentes ao solo; tues são os animaes e instrumentos do survictj 
doutrina ~stabclecida, sogull.do a llual são obj"cto de '[;ypo- da lav~ul'a, lIlas, torno u di~er, esta legislação é apropriaii, 
the~ os Ul!l1!0VCIS, ~ são obJccto de penuor os moveis? aos paIzes da ~ul'opa, a pUlZCS onde não cxi:;tem escravo:;. 

Pode o Itglslador Ilnmoblh"u' o. escravos Ilor si sós? En- Por ventura tenão eltes legislado do mesmo modo se ali exis .. 
tendo q~e não, porque a imllJobilisação. conforme a doutrina tiss~ essa especie de propriedade? (kpoiados.) 
e as leglslacilos,cSlá suleita a uma cOlldiciio e ti a auueruncia DI~se o nobl:e s,e~ador ,que sÓ a legislaçãO dos romanos nno 
dos moveis âo immovc( C<lnjutltmnenLn ou. por destino. Posôo seguIU e~se pl'lnCI!"O, Sim, porque os romanos tinuãO escra
atlestllr que é csta li doutl'Ína e a jUl'isprudencia, Assim vos (apo~ado8), estavãO no nosso caso; e se os povos da Eu
entre outros)opinão Paul, Pont e outros jurisconsultos que 50: ropa. como os romanos, os possuissem, terião admittido li 
b~e a matena t~l!l escnpto, ",A hJPotbeca, diz esse autor, legislação dos rorr:anos ': esse respeito, (Ha um aparte.) 
nao. attmge os ollJectos lmmohlh,múo, senão como acces Pe!do~-me V. Ex.; nao tratamos aquI senão de escravos; 
sonos., e por extensão, Tanto que os objectos moveis im- eu n~o ,disse UUla palavra só donde se pudesse deduzir, 'luU 
mobillsados não tiiiO gravado; semlo durante a immobili, desejaria faleI' dos outros bens lUoveis objecto dó hypothcca 
sação; destacados tlo imlllovcl, deixão tle ser immobili- a nossa, questão versa. sobre este [Jonto, ' 
sl1uos,e tomão li sua natureza de moveis, " Eu disse tambem que com a clausula conslituti, cOllside-

E uão vajo a uecessida,le de illfl·ingirmo. a doutrina de rado onus,real, sendo pm' consequencia. inscrillto, e dando 
apartar-nos dos codigos das out!US ,ua~ues, tl~ando por l~cio preferenclll; sobre as bypothecas quo fossem feitas ulterior
do penhor com a clau:!ula COllsttlUt. consegullllos o me,IllO mento, sena UIí.I verdadeu'o contrato do hypotheca; e o meu 
fim que com a bypothcca, pOl'llue o escravo eontinúa em po- IlIustrado collega respondeu-me que os arrelto. juridicos tios
der do senUor. s~s duas especte.s de contratos são muito diíferente., E' [lOS-

A emenda que prometti nào se rC[ól'e ao onus rea.l do sllel,; mas eu o Ignoro, e o nobre senador não teve a bondade 
solo,mas ao onus real do escravo; eu alluúi á publicidade de dizer-me, em que consiste a dilIerellca, Quantu ás relaeões 
do penhor do escravo 1101' causa do direito real que elie im- entre o~ mutua,ntes parece-me que não:l'anto um COOlOO oull'L> 
puta. .- contrato dão dn'elto ao cl'odol' de relluerel' em juizo a v~ad,\ 

(Ha um aparlel_ do bem hypotbecado ou penhorado, se a divida não Ctir paga 
A b'" dentro do praso convenclOnuIlo.Em relacão pois ao credor" 

pu hc~dado do pen,hol' e um co~plemento do systema ao devedor não vejo dilfereaça entro os -errJitos j'uri,lico. des
d&plOjecto,. porque, asslIn como publtcamos o. onus l'oaes que tes dous contratos, Foi talvez o horror ás palavras: «ltyp .. -
11 e?tão ° SOl?: devemos pubhcar o penhor que alIe~ta o tlJeca sO,hra bens moveis" que detemlillo(j o nobre sellauor 
~~CIUVO 'Jue po~e ser parte da hypotbeca Acho que e uma a repelhr a hypotbeca sODre escravos, e adoptal' a respeito 
d bed'0ncla- Asslln q~e, ficando o escravo, c0!ll0~cu,_em po~ destes o contrato do penllol' com os caractere. quc a:!to,ra Ih~ 
er o s.enhor, por Virtude da. clausula cOllsl~tutt, llao sera quer darl de vordadeira bypotbeca '" 

a?., de~Ol~ ~rau?ulentam~nte hJPothecado, 6, se foI', o credol' , A legHlação hypo!heCill'i!\ das nacõc:! europea8 coniliuem 
fh"nOl!ltlC10 podo OppOI o penbor contra o credor h)'PO-1 unmoyets pOl' destIno alguns beus que' realmente 0[0 sITo im· 
N~no, '" . movets; m 's ua grande differenca entre esse$ hens o os nos-

ão leJo os IIlCOnVelllcntes que o nobre seMtlor pOl' Goyaz ::os escravos, Ali, os objeclo~ 'pie "e cOllilillerão arlbe!'eut ... ~ 
1H 



no solo, e immoveis por seu dCt!Uno, 'têm de or.línal'io um 
~alor muiti~simo Jiminuto em rclar.5b ao da terra; sito os 
allimaes indispellsavcis para o scrvíço dá lavoura. sito os 
instrumentos agrarios; se morre um animal, um boi, um ca 
vallo, se um arado, uma grade .e inlltilisilo, é forçoso que 
o lH'oprietario do predio immediatamente os sub,ti tua; não 
jlÓdé deixar de faze-lo, porquo sem elles ficaria i!lhi~jdo de 
continum' o trabalho, perderIú os f!'Ut.os tl!le podena tIrar da 
terra, Demais lá tem clle onde VII Imedlatmnellte comprar 
com lletIU~na' des~ez~ e::se animal, CSg~S instrumentos; os 
Iluaes, porque são IIldlspensaves, pOl'que c forçoso .subSlJ tut· 
los, quando desappal'ecel!1 ou se des~t'oem, se cOllslderiío de 
facto adhel"cntes ao predlo. No Brasil não acontece .fi mesma 
eousa a reslJeito dos oscravos. Os eSCI'il\OS representão acaso 
IImil pequena l.al'lo em rolacãO ao valor do solo? Do COI'to 
que não. (ApoiaJos7' Ao ménos na minha pl"Ovincia acontece 
oXMtamcnto o cOlltralio: o valor dos escravos Ó {juusi sem 
pre superior ao valor na terra c das )lemfeitorias. Na Eu-
1"opa, como disse, quaúrlo mor!'o um bUI, ~1Il cilvallo, !leces· 
8ario ao servlco da lavoura, ou quando o lIlstrUtllellto agra
rio deixa de tei- uso, ahi está o llí~l'cadu provulo abundan
temente de lodos cs~es objectos, onde o lavrador os com-
pra, porque não pôde passar som 011 OS, e I'0r~ue custão 
TIOUCO, o refaz assim e conserva integralnicnlti ~ valor de sua 
propriedade. E' o que acontece tambem a resl,elto desses ob
jectos nas nossas fazendas. 

DIas quando morrem a um lavrador dous, quatro ou seis es
cravos, terá clle raras vozes posses )lara eOtll[lral' oulr'os tlue 
os substilüâo. E, ainda quando as tenua, onde irá busca-los? 
E, se flwlesse conseguir substituil-os por bra~os livres, não 
IIOt!cl'iilO estes I'cl'l'Csenlar o valor dos escravos 1I10rtos, nom 
reintegra(' o valor da prollriedade. 

Nilo ba, portanto, razão para applical'mos a nosso paiz in
distinclamente todas as tueorias ado)ltadas na Europa, nem 
Ó uma doutrina o que ensina o eSCl"ll'tol" citado ba pouco 
pelo uobre sonadol"; li a exposição das leis que re!juhlo socie
dades dilferelltes da nossa. Porque os povos, que aliás nãu 
eslão na mesma contliçilo que nós, estalJclecérão que só os 
immoveis 8àO objecto de bypotbeca, nuo se segue que de
vamos faZe!' a IllCSllut cou:m. Tambelll lá se repu tão unica
lllente imt1lovei,; IlO[' 5eu destino os animaes e o. instrumentos 
agrarios; c o mCSlllO nobre senador se arreda desta regra, 
lIpontando-lhe os escl'Uvos. 

Cwupro aUcnder às n05,a'l circumstuncias espcciacs: as 
conrliccaes da propriedade no llrasil nito silo as mesmas IJ,ue 
11<1. Europa, nem é Jlo~sivel deixar do modificar alguns lH"lll
cipios t'Stllbelecidos llaquclles Jlaile~, 

lHa um aparte.) 
Perdoe·me V. :Éx., a applicação ~ús princípios .não pôde 

scr a me.ma em loda a parte; as ICls devem scr fOI tas para 
os din'erontes paizesconforllle as cil'cumstancias o condicções 
de cada um de[[os. Uma das causas que produzem parte dos 
males do quo 110S queixamos lodos os dias é o querermo;; 
acomtllOtlar o llai~ ás leis que fazemos e não as Ims ao (Jaiz 
em que habitamos (apoiados); é isso um mal gravissimo, 
E' bom estudarmos o rlue fazem os povos mais adiantados do 
quo nós; mas entendo tambem que devemos ufllllicar ao 
llrasil as inslituicaes desses jJaizes só mente no (IUO forem 
compativeis com 'os nossos habito!, os uossos costumes, 
com as condicçõcs da sociedade 0tIl que vivcmos. (Apoia(los). 

o .'!4r_ bnl,ao tle lUIll'llilllu-Sr. llresidente, venho á 
',liscuss;10 p,lra dar algumas rC~llostas ao nobre senado!' re
lator das iIlu:tres commÍs,ões, 'lue tevo a bondade de tomar 
em eonsiu~'fação certas observ<lcilcs que eu olrcreci ao seu 
illu~traúo criterio. Não posso dispensar me de o fazer, por 
'Iue o Ilubre senadur, entendemlo que cllas não tiuhlo cabi
mento, procurou refuta-las com vrincipios que me parecem 
·il:juriJicos. 

Occupar-ll'Io,llCi. porêlll, antes disso de uma questãO que 
'acaha de seI' (.["b"tida entre o uonrado sÓllarlor pela l,rovinci,t 
do Ilio de Janeiro c o illustre relatol' das commissõcs itcerca 
Ja h"lUthcca nos bens tlwvcis c scmol·cnte,;. 

'O "nobre senador Ilelo \lio de Janeiro afirmou que ó poso 
sivel cO!ls<ituir 'bypothocas soliro bens moveis c semoventes. 
O nabrc relator ,Ias cOlUmissiles entende que i"so 6 inverter 
\JS I'ríl1cillÍo~: (lue urro é l'l),;~il"rl firmar hypoíberus sobre 

bens desta natureza, e trouxe, pal'a justificar (l suá opinÍllõ 
a autoridado dos c5crilltoces flue lêm tratado da matcria, 
bem como as legislações de outros paizes. PaI'a con[utar ... 
rloutrina do honrado relator, basta invocar o nosso lll'oprio 
direito, pelo qual as hypotuccd. podem recahir sobre bens 
Illovei~ e senioventes. 

Se o nobre senador quer fundar nová doutrina,é isto éousá 
diversa; mas nilo foi islo que o nubre senadol' av,lnçou; rllo 
Ji,se " que nJo é possivel estabelecer o dh'cito by~otbecario 
sobre moveis, porquo llSto direito deve ser segUido do de 
sefJuella. " l'alavl'a esta nãú conhecida em nossa legislaçào, 
onde tC1I10S Ó tCl'mo juridito rei prirsewtorio, ou dir~iI o 
real; mas deixemos passar o neologismo: adaptemos a ,é· 
!IUella. - NilO é exact() II que o nobre senador aV1lncou. 
Aqui S1) acba o codígo commcrcial no Art. 8i7, o qual diz o 
segúillte. (U), 

Podo, pois, " hY!lotbeca versar em b\ms moveis corno suc
códe por direito civil. N.l0 ó licito, portanto, dizer que esses 
bens não são susCel'tivllis de onus hypolhecario. As nossas 
leis e as de outras nactYcs o ndmiuiclll, posto que o direi!o 
de scquclla deixe de ser neste caso tão seguro ~omo a res
peito ilos immoveis; elltretullto alie existe, e póde ser exer
cido, não obstante a negativa tio nobre senador, que ainda 
nÍ:ito se equivocou; com clIcilo,o que o nohre senador chama 
sequdla verifica-se em favor do credor pignoraticio, que 
ó autorisado a excutir o penhor em milo de tluem quer qu'e 
eUe estiver sine respectu aá ceriam person(tlll, E' esto 
Illesmo direito queo illustI'o senador fluer que subsista sobro 
os escl'Uvos dados em penllOf, confiados ao devedor I)or pro
cario; ó ainda elle o quo deve ser posto em aoção a respeito 
desse;; bens,quanuo pelo seu destino sc cOllsidel'llo adberclltes 
á Ill'opdedado ruml. O honrado .cnador conhece perfeita
Illcute estes pl'incipios; fias pareco que os quer abandonar 
por outros menos yulgares, pelos quaes conserve a simetria 
que estabeleceu no pl'ojecto. A questão reduz-se talvez 11 
isso lia apparencia. 

'fumou o nobl'e senador por norma a legislaçãO ri'ar.êéza. 
e as de outros paizes; mas, sendo diversas as conveniencias 
do nosso, no (Iue respeita á especialidade dos escravos, não 
sei se é IJrudcnte manter a I'e~ra de que sómente os immo
veis são sllsceptiveis de hvpotueca. 1'ela razão que o nobro 
senador agora mencionou de certo que não. 

O direito francez a respeito de cousas moveis tom algurna~ 
dilrerenças do nosso: j)Ol quanto estas subsistirem, podem as 
maximas daquelle contrariar até certo ponto a applicaçilo 
deste. Para que, pois, cbamal' um systema diverso a dominar 
em dl'cumstancias que não são identlcas ? 

CUólme·se direito pignoraticio ou bypothecario o que se 
estabelecer sobre os escravos; osso direito importa sempre fi 
se~UI'atlÇil da divida pelo prcco dos escravos apenhados 

Existe, porém, a dilferellêa que já notei, e é que, com o 
systema indicado pelo nobre 'senador mcu digno collega pela 
pruvincia da lIahia,o credor pignoraticio ficará exposto a SOl' 
Ilreferido pelo bypothecrio ou vicu-vem, sem que um ou 
outro lenha a menol' culpa, quando o penhor preceder à hy
polllCca. Não hasta mesmo que se inscreva o penhor dos es
cravos arlherentes á propriedade para se evitar a fraudo, 
como o nobre senador indicou, considerando-o então como 
ouus real, porque ha casos, e não são poucos, em que certos 
escravos n,10 pertencem a uma e dctenninada propriedado 
rural, e depois são destinados e elIectivamente empregad os 
nessa propriedade, tornando-se adlJerentes a elIa. Ness es 
casos os taes escravos, fazendo ubjecto do penhor anterior
mente á a,lherollcia, o por conseguinte senl necessidade de 
registro, poder,10 ser hypothecados depois da atlherencia, sen
do victima da [riludo, ou da facilidade do devedor, um d~s 
dous credores. Assim, pois, Ó conveniente que o penhor sOJa 
registl'Udo, ou os escravos fação parte da llropricdade rural, 
ou estejão em. qualquer OUlra posição, . 

lUas não fOI essa a emenda que o nobre senador amda hon
tem annunciou,S.Ex.disse que estabeleceria como onus real 
o penhor de escravos arlherontes á propriedade. Ora, nuo !Í 
possivel que a llropricdade se considero !(ravada flor es~o 
onus quando os escravos ainda lhe nua pertencem, Parece, me 
iólo da maior evidencia, 

Danrlo aqui por ,lcabad,l és ta questãO, "Vou occupar·mc 



L 

SESSÃO .Im J7 DE JUNllO DE 1864 H1 

t:!;l,;l respostas que o nobre .• cnaJol' Icv~ li bondado <le dar-me 
Ilontem a algumas das 1I11IlUas pI'OpOSl~?es. , 

Eu tinlm figurado umauypotuC.5~ relativa ao. § 6" doar.L 'i.o 

Esso parao-rapbo diz: « O dOlllllHO SUIICI'VClllente rcvahda a 
bypotbeca" uesdc o aeto da acquisição. » . 

l'ondarei que seria preciso essa. hypothese rev:ogar a dlSpO
sicão da ol'denacão quanto ás dtvtdas contrauIdas antes do 
matrimoni'l, ás qUiles não cstão sujeitos o~ bens trazidos pelo 
conjuga não devedor para a consta~CIa 10 m~trunomo; 
aecl'escentei que nesta bypothese o conJuge, oe CUjas dlVluas 
se tratava, vmba a ter dommio sobre os bens trazídos, aos 
quaes tornava-se conseguintemente applicavel a disposição 
do artigo, porque o dominio super~eni.entc .ao conjull'e reva
lidava as bypothecas que elle tivesse f Cito antenormento 
sobre esses bens_ 

O nobro relator da commissão, achando se embaraçado 
para rosolvel' esta questão, respondou: . 

« Neste caso, h'ata-se de hypotheca de cousa aluem, essa 
bypotbeca não ó valida em caso algum, não obstante o do
mínio posteriormente aU1luirido pelo hi'pothecantc sobre o 
objccto, que 110 momento da hypotbeca era ~Ihelo. » . 

Disse mais o nobre senado I': " A dispOSIÇil0 do artigo só 
80 refere 110 caso em que alluelle quo bVIJotheca a co usa 
alheia a tenba em s()u pouer, por titulo t~f. quo possa.preG
crever capaz de fundamentar a acção pubhclana.» ASSIm se 
exprimiu o nobre senador. 

Pois, seohof!ls, esta proposição do bonrado membro é ma
nifestamente injuridica e 0Pllosta á lei expressa. As bi'!JO
thecas feitas sobre cousas alheias, por mais que se recoo le
ça quo o são e não pertencem aos que as bypotltecilo, se ca
bem subsO(llumtemente no dommlO do bypothecalltc, essas 
llypCotbeeas silo válidas, e produzem os mesmos elfeitos C01110 
su tossem constituidas sobre cousa propria no momento do 
con rato. .Não sou eu quem o diz : é a lei U, D, de 

pign: aet. I' ,- . 'd ú' t· d' I" 1 . -DIZ esta m: « Rcm a,~enam lu!lllOn e tS~: etn( o (oml-
nus rei ejua esse cepia/i. Da/ur utilis actio '{Iignoraticia." 

Sabido é que a utiUa actio, de que alll falia o juriscon
sulto Paulo, não é a pes30al, mas a persecutoria da cousa 
hypotbecada. 

.Esta lei é reCoreada ainda por outl'U do codigo « Si aliena 
re6', onde se encontra, uepois da exposit:ão do caso ver
tente, a S()guinte dísposicão: " Ordinariam quidcm actionem 
iJlper lli91\Qre 1Ion competeTc, sei! tamem wquitaíem {acerB, 
ui {acüe utilis persecutlr, exempta piglloratícitB dctuT. » 

.!lsta qucstão foi lucidatneute desenvolvida por Troplong 
no tratado do privi que a resolve pelo 
modo que acabo m-a no mesmo sentido 
Grcnier, Cujaccio e outrOs autores do nota, entre os qu11.es 
~e distinguiu Alerlin na censura que fe1l á sentença do tribu
nal de Bru;te.llas, proferida. no sentido da soluci10 oJl'crccida 
pelo nobre sen'l,dor, A. razão de decidir ti príncipio de di
reito assás eonheeido, que peco Iiccnca para recordar, a 
saber: que,eonfirmado o direito uO que dá, conlirma-so o 
direito do que. recebe: cQn~rmato Jure r/{;lItiS, con{irmatlts 
jus accipienlis. GI'enicr, todavia, IDn<la-se em outro princi
pio, mas cbe;;a a identico resultauo; creio que hoje ningllcm 
segue doutrma diversa. A opinião pl'ofessada pelo nobre 
senador é contraria. ás leis que cito!; acua-se na verdiule 
nas glosas de Accurrio, aliás reprovadas pela nossa lei de 
18 de agosto de 1769; Cujaccio a Culmina, qualificando-a 
de 1Iuga.., e conclue elo seguinttl modo: 

« ,_. Verius esí creditori confirmaílJ pi(JJtOTe acquisitione 
dominii dari utitem actiIJnem adversus (Iehitorem qui eam 
possidit, quasire/TOacta pignoTi.s confirma/i c\1usa ad íempu 
cIJ1Iventíonis. " 

Assim, pois, me parece qQe o nobre senador acha-se em 
equivoco quando explica o dispostn no g 60 do artigo em 
c~nrormidaue de. uma opiniiio abandonada, e que além disto 
nao póde barmonlsar-s~ ~em com ~ letra. desse mesmo para
g,rapbo, nem com o esplTlto do proJecto; porque o § 60 é vi
S!.velme~t6 uma excepção da re.gra e~unciada no § 4., que 
50 permlt.te bypotbecar 11.. quem podo aItenar; logo depois o 
SGo restrInge e3ta proposlcão, retrotralllndo o domínio subse
q!lento ao tempo da constiluição da hypotbeea, como se 
dl.~sesso que póde hypothecar-se a. cousa alheia, comtanto 

llUC dcpoi~ venha para o dominio do bYPOlhcci1l!te, Uma. tal 
e~ccpção e todit favomvel ao credor bY]lothecuno, e por ISSO 
mesmo muito conforme com o espirito do proíccLo. 

Creio não ter feito mal suscitando esta !juest,To; poderia 
ser que, se (Jassasse o prol'celo sem algumas reflexões a tal 
respeito, eotrasse em UUVI< a na cxeeuç,io o verdndeiro sen
tido da disposiçào do § G~. Agora, poróm,.~e o nobre senador 
não refutar o quo eu dIsse o mIo destrUir as considcraccres 
que acabo de fazer, ficar-se-1m sabendil que o dito pal'ügra
pho tem uma sit;lliUcacão diversi\ da que o nobre senauor 
lluiz utlribuir-Ihe. -

Ainda outra vantagem teve a discussão, e é que se fica 
sabendo lambem Ilue a disposicão da. ol'dcnacito cilada na 
hypotllccu que ligul'ci não so Clitenue prejudiciÍda pelo rcfu-· 
rido paragrapho do projccto: subsiste 1.1 seu preceito quando 
algum dos coujuges baja antes do casamento bytlothccado. 
bens do outro,que posteriormente os trouxe para a cummullhão, 
Foi esta 11 illtelligellcia manifestada pelo nobrll senador, (Iue 
de nenhum modo pretendeu alterar a referida ordena cão . 

Pórle ser que eu não ouvisse bem a resposta que -o nobro 
senado!' se diqllOU de dar-me ácerca do olltro paragrapho en~ 
que se trata uo estabelecimento da llypotbeca no domilUo 
util, sem licença do senhorio. O nobre senado·r di:!se, so 
bem o ouvi, que o comm:sso mIo era adrniltido pela 1l0SS;;' 
legislacão. (Reclamacão). N,lo disse isso? l'oisbem. O nobrl.l 
senadoi' disse que o commisso n,10 estava em uso entre nós. 
(Outra reclamação). Nao disse? Então subdsto a objecção 
que apresentei de (lua fere-se o di"eito de propriedade do 
sonhorio dil'ecto com o estabelecimento de hypothecas som (/ 
seu consentimento. Ora, o nobre senador, que so mostra. lão 
t1esejoso de manter os direitos adquiridos, ueve admittir flue 
1I0S pra~os que existem tem o senhorio esse direitu de cun
solidação po!' COlnmlSSO, direito fundado em contratos ante
riores ao pl'ojecto que o extingue no caso de ~el' bVpothecado 
o domínio uhl, pOl'que o preco desse dominio li destinado a 
pagai' a divida livpotuecanu, ê o senhorio só poderá obtet 
a consolida cão se olferecel' esse preeo quando pela pena do 
commisGo nada era obrigado a pagar. -Foi este (l sentido 
em IPl.e sustentei que o projecto abolia a consolídaçilo pOI' 
conmU5SO. 

Já declarei que este negocio para milll cra de pouca im.~ 
portallcia, porque raras "ezes se verifica o commisso. Eu. 
reconheço flue os trillunaes são Caceis em admittir l!u"lquel' 
excusa para pagar o commisso: entcnde-se que, sendo um" 
pena grave, niio deve "er imposta senão quando se prova li 
má fé do omphyteuta em não pagar o canon ou fOro dentro 
do tempo flue 1\ lei prescrevo. Deixemos, portauto, est[~ 
(lu05I,10. 

Havia cu dito que a disposicão quo deroga o art. 273 do 
codigo commercial, entendida peja maneira por que se ex
pressáril0 as illustres commissões em seu relatorio, era. me
nos confot:lne com outras disposicões 110 mesmo cOlligo 
c{lmmel'cial a respeito do contI'uto dó penhor, por'lue a ClilU
sula cOllstitu,ti parece-me descoulteciua no dIreito commcrcial 
que nesse contrato exige tradicüo real ou symbolica. Res
pondeu a isto o lIobre senador "que a c1ausul.t cOllstítu./i era 
uma tradíç1!.o symbolica, (Redamacüo.) Se nãO é symbolica, 
de certo tumboní não é real, nem ãlguma outra reconhecida 
pelo codigo. Ora, eu disse que, não estabelecendo o projecto 
a tradiç1!.o do penbor pela díta clausula, a revogacão l)llra e 
simples do art. 273 não autor(sava o constituto nâ ontreg:.. 
do penhor, e por isso a lembranc.'t das iIlustres commissõcs 
ficava em desuarm~nia com out:os artigos d~ co digo . ~gorll 
parece-me que OUVI ser o constituto um meto de tradlcilo; 
mas 11 nossa (luestão não ~ essa, mas sim se o codigo éom
merelal consente esse melO na constituir.:1o do penlJor. Eu 
dig~ que n~ú consente, mas requer a ll:adição real·ou Si'IU
bohca, e amda. qualquer outra uSilda no commercio. O con
stituto n~o ó nenbumu das duas primeiras: nlio me consta 
que esteja em uso entre os commerciante5. Conseguinte
mente, par.a se fazer eITectivo, torna-se indispensavel expres
sa-lo na leI, cumo um novo meio de tradieão, que não o5tá 
comprehendido nas especios autorisadas. -

Se ó direito novo, póde ser aceito; mas veja bem 1.1 n(JlJr~ 
senarlor quantos perigos se seguem de sernelbante clausula, 
se elht póde bClll euber c Dju:,tar·se perfeitamonte com li n1,\: 



'ttY~a do p<Johey, :,ioll.1 ml!~mo civil, q,lC confesso que a objecto de hyp()t];eca; o argumento nilo procede, porque eô.a 
adNl;rlC, A clau5ulíl c,'IlSlitllli é u:ada, porque .1qllclle que le~i"laçiio é um anacul'Onhmo Ilue devc ccs'ar, 
tOOl a posse da COllEa li traspaBse a outro para os effcHos ju- O llllhl'C sc,,,,dor condemnou a pahvl'fl-sequella-; nws 
riôicos, ainda que este a não receoa corpomlmcnte, o a cousa não nos deu Quira que a sub,titlla; trouxe em lagar dessa 
ÜqllO em poder daqueHe mesmo; mas, desde que o penhol' fica palavra 'itie eXl'rime n pe!lsmnento um cireu,,,lofluio-acç,lo 
na mãO do devedor, quasi nulla é a segurança que rl'esta; ,o rei p~rsef1l{ori(!,-(CrllZlio,se 1/i,'ers<lS apm'ies) , Na CanslI/i
de\'odor pôdo distrai li-la; ao crednr 50 fica o (!irel!o de Ir tlaçil? rla,ç Uis Cid., obm escripla por um juri:,cunsulto 
p?l'segui-la onde estiver para ser pago pelo seu pl'otluclo, muito diHinclo, \'~1l1 uc',Hla a pillavra-sequelI;L-Nós temos 
:Sup'Jonho não !er compl'ehendirlo uem o que disse o nobre necessidade rle em"re~ar esta lmlnvra, que aliús é porlll
;;(ln,;rlor sobl'e a quest,10, mas creio ter OUVIÓO que o cO'lsti i gucza, e que correspol'de bem fi pnlawa franceza s!,flc, Eu 
luto procedia do credor para o devedor pignoratício, quan,lo sempre usarei della; e no nosso fôro ella é usada, 
t1 contr~l'io é que tem lognr, Não o ~Iigo eu .. I?as a lei Hi 9 nobre 5enado, l.inda voltou sohre ,a r[ueslí1o do § 60 rlo 
~ '2 qlli s:Jtisd cog, nas palavras: cred?,lor qut ptgllus occeptl MtlgO: 111ft; parece quo.rer llOJ:~ o con!ral'lQ rio que qU~l'la 1100-
possessor nan cst, ta11lctsipossessionemlwbeat aut siM trotli· tem, O nohre ilenadOl', COntO rclntor Ih, 1n co:nmi,,~:lo,no po
iam aut precario'debitori CO 11 cescaill , receI' respectivo, ai.ím ~c e:xpl'imiu: " Dl'scobre·se no § Go, 

no texto da lei segue-se que o erdor que recebe o penhor lJue rcvalida fi hy!lOtheea .~bl·c bens alheios des,le o acta 
não é o posfuidor delle; e, portanto, não pôde traspassar fi dn acquisiç,io, o grave inconveniente de alimentar a prodi
posse nela clausula CO?lstituti, l\epetirei mais uma vez que ~alirlarJe, fomentar a usm'a e fa7,er uma excejJcfto perigosa 
f'emelliante cl«u~ulaé peri~osa no contrato pignoraticio, por- a jllllta probibiçiio fIas nossas leis, de confrntár sohre sue
que o penhor mio se revela por nenbum aeto externo que cessões futuras. se fur e:Jtelll!ido o dito para:.:rapho na i:cne
facn conhecido o direito do credor; consta apenas do COII- ralidarte com que eslit redigirlo, rio seulil' da commissi'io, 11 
tráto, que não tem publicidade, Se ° nohre senador inslituisse parllgrallbo deve referir-se ôóruenlc á hypntheca conlrabilia 
f) rcr.:Íslro para esse contrato, o caso tomava outra f"ce; fi de boa fé sobre o ímmo'el que o credor reputava proprie 
segul'anca do credor podia ser maior; sem essa cautc1!a, os do hypothecllute, em cujo poder e anmini$tl'<lCilO se lldmva 
perigos me parecem uão pequenos, no momento do cOlllrato,,, Em conserluencia dlslO, o nul,l'O 

Eu sei, c disse hontem, que Sevigny, donde o nobl-e senador sena,lor, no 1)J'ojccto sulJ~titutivo olTcl'cci,lo pela 1" commis
r.Qpiou esta di:;posiçi10, autorisa-a com o direito romano, que siío, adaptou ei'la disposiç~o cm IO"ill' !In do § 6°: "Ü rlo
pile commcntava, IHns, confessando a doutrina de lfio grande nlillio super'venient.e oos bens que o deve,lor f105suia ou tinha 
mestre, nuo posso eximir-me de desconfiar das coosequencias em seu pOfler na cpoca em que eontrahiu a hypotlJ"cn reva
que se podem seguir, tanlo mnis quanto se trata agora de li,la .... , O1e5mn hj'Jlothcca, " As rlu"s conulHss(ics, comhinando 
"stilhclecer, como disse o nobre senadur, mio só o credito o § 6" com os ~S ,0 elO, entenrlê,'iio 'Iue eile era claro 110 
real, mas o credito pessoal sobre hases mais firmes e seguras, sentido que o nohre senarlor queda, e não o alteriÍrfio, 
Neste intuito o meio da hl'potheca sobre escravos sanava O nobre senallol', IJorém, insi"tiu Itontem em que o pam
muitas diillculdades; sómente nfio ficava dentro do quadro que grnllho era obscuro c podia tiar causa ás duvidas j,\ pon:lc
o nobre senador traçou, A:1sim, opino com o nobre sen<ldor rarlas, c a outras flue elle ,le novo ponderou, Entào,l'espor~ 
Jlelo Rio de .l:meiro tlue continuem sool'e os escravOs as uy- dundo-Ihe hontcm, eu disse que o (laragrapho tinha o mesmo 
pothecas registradas. como Jté agora, sentido que o nobre sennrlor queria, que o paragl'apho só se 

Não tomarei mais tempo á casa, Cuido ter respondido ás rl'Ícl'ia ao caso em que Jquclle que hypotheca a co usa alheia 
o'lservaçiles feitas pelo nobre senador pela Babia. Peço mil a tenha em seu poder llOr título capaz de pr~screver 011 do 
desculpas a S, Ex, de tpr' pl'Ocurado ver se as suas opiniões fundmnentaô' acç,io pulJlic,ana, lIoie o nobre senador veiu 
uiío de.truião as objeccões que oppuz ao projecto, drmonstral' que a minba Ilrorosic[o, alí,ís conforme no sen-

Se por qualquCI' tónnll alguma das minbas palavras tido que o nobl'c senador quena no parecer 0 no seu rliscurso, 
ll!fennel1 o melinrirc Ile S, Ex. eu desde já a retiro, O meu era i«jul'idica, por sei' contraria ás leis romanns que clle leu, 
maiol' empenbo ó não ofTender a quem quer que seja, e assim como a opil1i,lo de autores que elle citou, Reconbcço 
muito principalmente ao iIlu,tre senador pela Bahia, que a minha pl'oposicilo é contraria ás disposicões dns lei, 

E' o que por ora tenho a dizer, 1'0I1illmS, mns é IlInditda nns boas razões ponderadas no pa

4) SI', I«R1mro: - Sr, presidente, farei breves reflexões 
~Ó para rectificar algumas proposicões min has mal compre
Jlerlllictas pelo nobre senador que fallou ngora, Eu nãO disse 
que não baviüo hvpothecas sobre bens moveis e semoventes; 
lJom dizer isto, cõmo me altribuiu o nobre senador, seria ne
cessario desconhecer i\ legislação de nosso paiz, O que eu 
disse é que é injuridico e contrario á doutr'ina e á legislacão 
de todos os paizes cultos ,o estabelecer a bypotlleca sobre 
bOlls moveis e semoventes, Com eITeito, tratando nós de adop
tal' semeluantl systema hypotllecario, não devemos deixar de 
~eguir a dOlltrina hem fundada dos outros codigos para man
ter a nossa lei, que, sem aUender aos interesses praticos da 
sociedade actual, conrunde moveis com immoveis. 

'forno a insistir, Sr, presidente, em que, conformo a dou
trina e a jurispl'Udellcia, não e possivel estnbelecer a bypo
thQCU sobl'e beos moveis, porque os bens moveis não são 
como os OCOS de raiz capazes de direito de scquc!la, 

lIlas accudiu o nobre senador: ff A sequella lambem é pos
sivel no penhor, ~ Eu não nego que a scquella lambem com
pete ao penhor, como direito real; o que digo, porém, é (Iue 
il se'luella tem mais possibílírlaúe 110 immovel do que no 
moveI, que racilmente se consome e se extravia, que a se
quella é a força e o caracter essencial ria hl'potbeca" como 
a posse é a força e a nature,za do penbol'. Ad crec!tturem 
tranual, Mns,se a força, eE5CIlClal da llypotbe.ca li a sC(!l1olla, 
tl se a sequella é quasl nulla ou não posslvol nos moveIS, 
11<10 devemos admitlir os moveis como objecto de bypotheca, 

O nohre senador citou o codlgo do commercio e a orrle
M~ãO, para p'rovai qtI'l! e-nlre nós Os moveis jlQde'm SI;r 

recer ria primeira commis,ào,da flualo nobre senador foi rela
tor, Ilas razões 'lue pondel'cl, e em autoridades lamhem res
peital'eis, N<Íe aflopto as leis romanas citadas pelo nobl'6 
scnariol', mas qu.w. inde? Não podemos revogar as leis ro
mana, 'I Tral'lmos de constiltlelldo, e não podemos adoptar 
uma disposição contraria ao direito romano? 

Agora, quanto ir. licenca do scnborio para hypotllcca do 
domí"io uUI, refiro· me ás explicacões que <10 nobre sena'lor 
tive li h1nra de dar !tontem, porqúanto o nobre senador in
sistiu lloje nas mesmas proposicões que já emittiu, e nada 
rlisse de lto ''o. • 

A respeito da drrosaç:1o do art. '273, todas as objccçõeli 
aprosentafhls pelo nobre senador desapparecem, adoptada a 
emenda (lue lIIe compromelti a propô r para publicidade rio 
penhor do escravo; esta puhlicidade importa muito mais do 
que qualquer !radicção, ficta ou symbolica. Nada mais direi 
sobre este artigo, 

O ~", !FQusecm-I'edindo a palavra, SI', presidente, não 
tenbo a intcn~il0 de interromper a discus6ão,quc tii,o luminosa 
se tem cslaheleclIJo entre os nobres senndores, que fizerão 
longos estudos sobre a arida e difficil materia' que occupa o 
senado, e que são prorundos jurisconsultos e estadIstas: ha 
muitos annos simples lavrador, e sem babito de tribuna, sem 
alguma Jlrepal'a~ão ou intento dé discutir a mat~ria, depoi~ 
de haver prest,\[IO torJa a nttenclio ao debate, perh a palavra 
fiara exprimir o meu humilde íujzo aqui feito sobre a ques
lão boje bavida entre o nobre senador pelo Rio ,lo Janeiro o 
o nobre senador pela Bahia, relator da cOlllmissão, Fiquei 
entenden,lo ij'lle os nohres senadores estão c:onc1lrues em suas' 
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il!êas', e .6 disputrro sobre as palavra; mais proprias, mais 
jllridlcas com que devem ser expressadas na lei que concec
'ciollamos ou Irall1mos de fazer. No seio da commissão o no
bre senador pelo Ilio do Janeiro milito bem rcflecliu flue 
podiãO-SC dar casos em que a um la"\Tador não cOllvics"e 
LYllolbecal' o seu predio, preci"ando do monos dinheiro, e 
lJàslnndo-llle portanto bV[lotllecar um, dou. ou mais escra
~os. sem qUtl li hVllolh~c'a abronbosse o prcflio, etc" quantlo 
o projeclo só SUp'llunha brIlOlhcca tle escravos, annexos ao 
llredío, como immobili"ados em mz,io do predio. Esla jurlí 
ciMa re3exão do nobre senador pelu Rio óe Janeiro foi, eomo 
devia 501', attcndifla pelos sens nobres coHega,; e está pro
videnciada no jll'ojecto, usando-sc neste caso da palavra 
penbor- em ,"DZ de Irypolbeca par,l os escl'avos, nos quaes 
éstabelece o senhor um direito real a favor do credor para 
segurança da <livida. derogando-ae para isto o artigo do eo
digo commercial, que mercall~ilmcnte probibe a bvpotlleeaou 
penhor de escravos. Insiste o nobre senador pelo -Uio de ja
neiro pela c.onsel'va,9fi? ria palavra-hypolbec~,-n;loquel'endo 
que ella >ep subsllluula pcla pal<tvra - penbor.-mesmo no 
caso de se estabelecer um direilo real a favor do credor para 
segul'allça de 5tta di~iJa no escravo, separado do predío, 
flue n1l0 é bypotbecadn; e suslenta o nobre relalor da com
mi"ilo o contrario, isto é, que só sc deve dizcrque o escravo 
eslá hypolhecado quando ellc acompanba o IlI'cílio que com 
elle fica bypotbecado, e que, separado do predio, que lica 
livre, se devo dizel'-penbora'\o,-cazenno ver que os alIeitos 
são os mesmos. A' vista do ClpostO, é claro que a questão é 
mais de palnnas que de idéas; lJue tanlo 110 uso de uma 
como de oulrn palavra os resultados siio os mesmos. O que 
é cerlo é que a dilfcl'enca essencial enlre penhor e hvpolheca 
versa. em 'luC esta lem por bafe bens de ra iz, bens immoveis, 
e aquella bens moveis ou semoventes. 

o Sn. D. lIIANOEL Isto é que é verdade. 

. O Sn. FONSEC,I :-Ora, quando é bypotbecado ° predio c ba 
assim um fundo immovel,po'jem os escravos, animaes, elc. ser 
considerados como acces~ol'ios, instrumentos, ele., sequella, 
emam, como s~ expressa o nobre relalo!' da commissão. immo
bílisados com o prc,lio, e assim ser comprebendidos ná hypo
Ibeca, o que não ó novo mesmo no nosso direito, e eslá em 
l'l'aliea enlre nós, pratica que é muílo conhecida do 1I0b"e sc
nado!, pelo Rio de J~neil'o, que por tantas vezes e com muita 
felecldade para o palz tem occupado a pasta da fazcnda, Nin
guem dil'â que as caldeiras de fazer aSSUCal', alambiques, ani
maes, carros, etc. são immovcís; no entanto, aclualmentc as 
nossas leis ou regulamentos fiscaes, se o pretlio é vendido ou 
i\l'l'~matlado em globo com todos estes accessorios, rle que 
antigamente se não paga,'a siza,mund<1O cobrar siza de tudo 
cOllsiderando como immobilisados todos aquelles accessorios' 
que. são moveis ou semoventes que se podem separar d~ 
predlo sem que SofIrão alguma destruição, e daqui I'êm que 
os contratantes mais avisados vendem o prerJio, reservando 
pam SI todos aquelles accessol'Íos que depois podem vender 
ou. v:endem sem algum pagamento de siza, n que não estolo 
~IlJCllo? .como mOI'.eis (IUO são. Logo, as nossas leis lambem 
ImlUohlhs~o moveis e semoventes como accessorios de im
~oveis; e li o qu~ faz. o projeclo quando se hypotlleca o pl'e
dlO com escravos, alllm~cs, ele. No caso, porém, do no es
cravo separado. do pl'edlO se eslabelecer o direito real para 
segurança da diVida, me parece mais juridica a palavra-pe
nbor,-porser o escravo semovente; tanto na hypotheca,como 
no penhor d? escravo, se consegue o fim da lei, que é n se
gurança posslvel para o credol', e consequentemente dinb~i-
1'0 c~m mais baixo premio para aquelle que o pede' não é 
da dllferença .das palavras que vem a maior ou meno; sc .... u
rança, mas sim do registro ou inscl'ipCão e publicidade ~ o 
pl'.oJecto prescreve que os penhores sêjiIo regislrados ~ pu
blicados do mesmo m~do que as bypolbecas; logo ore. 
~ultll;do é ~ mesmo. Esla VI elo que o escravo, animal, ele. 
quo Já estao !,e~bol'ados não podem ser bypolbecados, c vi
ce-versa, I!m d!rellO estorva o outro; é por isto que se es
tabelece a mSOl'lpçãO e publicidade tanto da hypotheea como 
do penbor. ' 

O SR. Nuuco . - ,Tus(atn~nt~. 

O Sa. FONSEeA:-Não ,'ejo, poi. razão para não conser
varmos as expressões juridicas, o~ a terminologia jurirlica, 
de que usa o projeclo,e que está em barmonia com as legisla
ções dos outros paizcs. Mas se diz que no penborse requer aen
trega da cousa penhorada ao credor, () que não succede nabv
potileca, e (lUO pOl'tan\o, no penhor ficará o lavrador privado 
do cscravo, de 'lue preCISlt para sua lavoul'a.A iatojá respondeu 
o nobre relator da commlssão, fazendo ver que ha dílferenfes 
aspecies de tradiçi!es,. sendo. uma deUas a ~ymb~líca, e quo 
pela clausula cOllshtult, que e uma das IradICões symbolicas 
pó de a cousa penhorada ncar em poder do deVedor, e cessa ~ 
dilllculdade: eu, porém, ainda que me recorde alguma cousa 
destas difIerenles espedos rle Il'adicões -symbolíca, Ilfevi
manu, e [onga.ma-nu,-enlendo que basta dizer-se que isso 
depende do contraio, que muitas vezes póde ficar d cousa 
penhorada em poder do devedor, se elle dclla precisa para 
obter o com '11Ie pague ao credor, maxima, quando elle é 
lavrador, e para sua lavoura precisa do escravo penborado; 
e não vejo o que nos eslorve de estabelecer isto no projecto, 
modificando este contraIo neste caso. Outro nobre senador 
pela Bahia nos leu aqui um artigo do codigo commcrcial, em 
que, com efIeito, se usa da palavra-hypolbeca em bens mo
veis. Embora o nosso codigo commercíal eslabeleca ou men
cione bypotbeca em bens moveis, isto só me cOIi(]uz a ter a 
opiniãO que esta expressão do nosso codigo comlllerciaJ nãO 
é juri,lica, não eSlá em harmonia com a jurisprudencia geral. 
Nuo é de ndmim!' que o nosso codigo commercial aSSim se 
expresse; porque parece-me, que elle foi discutido e appro
v~do om globo. (Nflo apoiados, foi discutido artigo pOl' ar
ttgo),-Tmba eu outra persuasãO; não pertencia ao parla
menlo ao tempo de sua adopção, c, alleota a sua extensão, 
cOllcebi a idéa que tinha sido approvad1' em globo, como já 
lem succedido, ou succede elU alguns parlamenlos com exten
SQ5 cod,igos. I!:mbora, po~ém, lenha elle sído discutido-artigo 
por artlgo,-mnguelU pode susrenlar que suas expressões, 
neste. c~s~, estej'lo em. b'.lrmollill c.om a linguagem da seien
Cla JUl'Hhoa, ou da Junsprudencm, c que assim devão ser 
usadas em novas leis. 

O !DesOlO nobre senador pela Dabia e outro pela provincia 
de Blmas fizer:1o rellexões, figurárão hypolheses, fazendo ver 
que as palavras absolutas do § 6° do art. 2" ibi u O domínio 
s~pervení~nle rcvalida. a bYPolbec,a desde .o aeto da inscr~p
çao.I! pOtl!ilo. na pralica, Irazer mCOnVel1lelltes e causar 1Il
Ju,tlças, que devem ser acau\eI!adas; llor .exemplo, quando 
ao hypolbecanle chega o dommlO superveniente, em razão de 
haver·se casado com uma mulher, cujos bens, anles do ma
trimonio .ser con~rahido, e!le indevida e injustalUente hypo
thec?u, vmdo assim a revalidação do. domlnio superveniente 
a sUJei lar os bens que a mulher pOSSUía antes do matrimonio 
ao pagamento das diviúas do seu marido, tambem anleriores 
ao matrimonio, quando laes bens não podem por direito ser 
obl'lgados ao pagamenlo de taes dividas, e assim em outros 
easo~ .. A isto resJl~ndeu o nohre relator da commissão que o 
dom mio supervemente não revallda totla e qualquer bypo
Ibeca, aínda as feilas injustamente e sem tilulo algum da 
parte do bypothecanle ; que estas são absolutamenle !lullas 
e não podem ser .revalidadas, mas só aquellas 'para estabe~ 
lecer as quaes t!llba o hypotbecante algum direito, justo 
titulo\., boa fe, ele.! que se n~o dão nas hypotbeses figura
das . ./!.m meu csplrllo fizerão loopress1ío as l'eJlexões dos no· 
bras senadores da .Bahia e i\linas-Geraes, e entendo que os 
pensamenlos que desenvolveu o nobre relator da commissão 
aliás naturaes e mui conformes a direito, devem apparece~ 
de algum modo na redacção do mencion.ado paragmpho, para 
que, nlt pratlca, se eVitem os Inconvementes aponlados, que 
podem resultar das palavras absolulas que estão no projecto; 
ellas têm de ser execuladas, não por pessoas da intelligencia 
do nobre relator da commi,sào, mas de inlelligencias medio
cres e acanhadas: quod ablmdat non nocet. 

Assim, me oecorre que, pelo menos, se accreseentem á 
palavra hy~olbeca as seguintes:-es~abelecida com justo ti
tuloe boa fe,comoserequer na prescnpclio.-Mas não mando 
elllenda á mesa, porque cu mesmo sinlo que esla emenda 
não seria completa, e em projecto que tem sido estudado 
com tanto esmero por tod6S os illustrados membl'os da com
mis>áil, e especialmenté relo ~ fellllílr, que ha muitl1s 



SESS:\.O liM 18 Dli: JUNHO Dti 18(11 

IlnnOd estuda a materia, seria teiheridaúe quo cu, tilo es
ttanbo á Inesma, quizesse agora entonda-Io; faço eslas 
rellexoes. porque pódo um miope coUocar-se Íls vezes em 
um ponto de vista donde possa vO" o quo olbos de 11'llces. 
em outros pontos O ,lIados, não podem ver. Estou certo que 
afinal a commissão, seus iIlu5trados membros, e especialmente 
ti seu nobre relator, farão 1\0 projecto as emenuas ou I'oto
ques quo Corem nacessarios , ê (,trefa que Ibes pertence. 

Como disse., SI', preslden te, quando comecei a filltar,levan
te i-me tãosómept-e P?ra emittir o meu fraco juizo a respeito 
éa questão, hOJe haVIda entre o nobre .enador pela prOVlllCI1\ 
do lHo de Janeiro e o nobre senadol' pela llabia, relator da 
commissi\o: tenho-Q feito, & até excedi um pouco o meu 
intento. Peço perdã.o ao senado Ilor haver occupado pOl' 
alguns wstantes ~ SU1l, aUençru). 

FÚ\da a discussãO. e pI'ocedendo-se :\ "otação por partes, 
roi allprovada a emenúa suppressiva das palavras anlel'iores 
<\0 dito art, 2" ; loi apl,!'ovailo o artigo com a emenda res
pectiva ; o f 1· COm as emendas dos ns. 3 c 5; e o § 2" ; foi. 
rejeitado o 3°, .endQ approvada a emenda substitutiva; o 
fOI approva li o § li· com a emenda; o § 5"; o § 6" com a 
emenda; o.!'\ 7° e o § 8° com a emenda I·cspectiva. 

Verificanáo.so então a falta do quorum para proseguir a 
votar.<1o, ficou encerrada a discussão dos paragl'llJlbos restan
te$ li das emendas concernentes ao a:'tig-o menclQllado ; e o 
Sr .. presidente deu para ordem do dia seguinte: 

Votação dos paragraphos e emendas cuja discussão ficou 
encerrada; 

Discussão dos arts. 3°, (o, tio, 6° e paragrapboa d,l propo
siÇ<10 da ref.orma bypothl,lcaria, COQl as emendas das com 
missões, 

Levantou-se a sessão ás '2 Vi horas da tarde, 

EM 18 DE iUNIIO DE 1861. 

PlIESIDEl\CI.\. DO SR. VISCONDE DS ,1BAETll'. 

SU~I:IIARlo.-Expediente -Orelem do dia-Heforma hypothc
caria. Discursos dos Srs. bar50 de ~lllritiba, Nal;uco e Sil
veira da l\Iotta. Yotacão dos arls. '2. e 30 o encerramento 
da discussão do to. -
A's 11 horas da manhã, acbando-se _presentes os Srs. 

viscondo dA Abaelé, MMra. Tc.ixeira de Souza Mendes dos 
Santos, Jobim, marquez de Itanhaem, 1). ManoeL Souza 
Queiroz, marquez de Caxias, barilo de l\luritiba, Pompêo. 
Amujo Ribeiro, barão de S. Lourenco. Careeiro de Campos, 
Nabuco, Dias de Carvalbo, Dánlas, Fonseca, Paranbos, !'er
reira Penna, Souza Ramos, Rodrigues Silva, Cunha V nscon
celles, Siqueira e ilello, visconde de Jequitinhonha, visconde 
da Doa-Vista, Almeida e Albuquerque. visconde (le Suassu
na, mal'quez de Abrantes, visconde de Sapucaby, visconde 
de Itaborahy. e Dias Vieira, o Sr. presidente abriu a sessão. 

Comparecênio logo depois os Srs. Zach.nrias, mar'luez de 
Olínda, Souza Franco, Candido Baptista, Silveira da lUotta 
c visconde de Uruguay, 

Faltárão com causa participada os Srs, harão de Cotegipe, 
barão de 1Ilal'oim, barão de Quarahim, Candido Borges, 
Eusebio. Paula Almeida, Paula Pessoa, Sinimbú, VieiPn da 
Silva, Fernandes Torres, Souza e Mello c visconde de Ma
ranguape; e sem participacilo os Srs. Ferraz, barão de An
tanma. barão do Pirapama; l'imenta Bueno c Ot(oni. 

Foi lida e approvaila a aeta da sessão antecedente. 
O So. 1° SECRETÁRIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE, 
Um omcio de 16 do corrente, do ministcrio do imperio, 

contendo as .i~rormaçiles pl'~stadas pelo cbefe de policia da 
cárte, e reqUlsltadas por deliberacão do senado, á.cel'ca do 
fornecimento do gado para o córte no matadouro publico 
dos ta CÔr te. 

A' secretaria pare ser presente a quem fez a requisiçãO. 
Outro de 17 do 10 secretario da camara dos deputados, 

acampanhaodo a 8eg1linte 

PftOPO'I~:iO. 

« t. o.>l:",mbléa ger"l resolvo.: 
" Art. 1°, Fica o governo autorigado rara abril', no termo 

mais breve possivel, ao commOl'cio c navegac1\o tias nacilcô 
amigas com quem celebrar pI'eviamente tratarlos ou convcn
ções, o Rio Amazonas em toda a extensão rio tcrl'itorio bra
sileiro, tomando as medida· c despendendo as quantias que 
julgar convenientes. 

(( Ar!. ':ao. Fica o governo da mesma rórma aut~ri$aóo 
para alJrir, com as mesmas clausulas acima referidas, o Rio 
Ncgrc. 

".AI't. 3°. Fie,lo I'evogadas quncs,!:ucF disposições· em. con
trarIO. 

" Paço d. camilra Ilos deputados em 17 de junho de 18M,. 
Franciseo Josó Furtado, presidcnte,- T·ito Franco de M· 
meida, 10 secrctario.- Pedro Luiz Pereira de SQuza, 2° 
secretario. " 

A imprimIr. 

ORDEM DO DIA. 
l\EFOnlIA nYPOTl1~C;lnl,L 

Procedemlo-se à votação sobre os §§ 9° e lO. do art. '2,0. 
da proposição da reforma hypotbecaria, e as emendas 
das commísslles, cuja discussão ficám encerrada.; foi rejei
tado o § 9·, sendo approvada a emenda. substitutiva; foi. 
approvado o & 10 ; e furão approvadas as cmendas additivas 
formando os §§ 11 e 1'2. 

Proseguiu a \la discussão da referida proposicão,no fir!. a· 
p'arugralluO:! e eme!l.da. l·esp.ecLiva. • , 

o ..... bn .. ii.o de !I!hll'ftlba: - Tenho de pedir perdão 
ao senudo por occupar ainda a sua atlencão. Desejal'la nITo 
raze-Io, e que outros nobres sena,lores tomassem sobre si a 
tareCa de melhorm' o projecto com suas valiosas observações, 
as lJuaes provavelmente serião acolbidas. e. aproveitadas pe
las Illustl'lldas commlssôes que l'e,hgn'ãO as emendas 
que 50 discutem ;. vendu,porém,[IUe nenbum dos meus hon
rados collegas se resolve á pedir a palavra; para que nlio 80 
vot~ o artlgo sem algulT'K' !londoração o por me occorrerem 
dUVIdas, neste como nos artj~os anteriores. julguei que 
devia usar della com muita brevidade. Neste al·tigo encontl'o 
cortas lacunas, e dilUculdades que passo a expor. 

No artiGO ha po~o votado existia um paragl'apbo de muita 
imporlanct1\, o qual as i1lustres commis.ões rejeiti\.rão nas· 
emendas olforec.ida~ ; l'eferia:sc elle oi separação do patl'imonio 
00 defuuto.A pnmell'1l COIn!DIssiio não adol~tou esse parag-rapbo 
não porquo Dá') lhe parecc~se a materia muito conveniente 
para ser regulada em rolacJ:o ao credito hypotbecario, e 
me.mo ao credito pessoal, inas porque achou-o defectivo o 
ponco desenvolviÚo. Estando, poróm, votado, e rejeitado 
pela casa, croio qu.e não põde agora ser examinado, o (1110 
parece todavia conveniente inserir no projocto aquella materia. 

Para não alongar a discussãQ do artigo de que 'I'a1l10S 

tratar, não furei reflexões sobre o rererÍtlo paragrapbo; guar
d?-me para as disposiçõc5 gemes do (Jrojeclo ou para a 3· 
dISCllss;10, na csperallca de que as illustl'aJas commISs.õcs· 
volvilo a sua aUençã() "lIam este assumpto e formularem, so 
lbes parecer conveniente, alguma disposiçãO a respeito. 

Tratando agora do artIgo que V. Ex. poz em úlscussiio, 
pcrmittüo-me as nobres commissôes que eu Ibes apl esonto. 
as duvidas de que fallei. Nilo me proponho comparar as dis
posições do artigo com a legislaçãO actu,tl. Direi somente 
tlue quasi todas as bvpothecas lc::;aes sobre immoveis, 
aeltão-se ahi reproduzidÍls; surpI'imij'tl0, porém, as nobres 
eommissões algumas de quo depois Caltaroi. 

No ar\. '0 se diz o seguinte .. , (recclamacÕ6s). Não cstil 
em discussão este artigo? Cuidei que já. !tuba sido votado o 
art, 3·; não as~isti á toda a votação de hontem porque me. 
acbel um [louco Illcommodado nesse momento, e retirei-me 
da casa, Sinto que alguem me attribuisse outra intcncão e 
maniCes!ass!\ reparo, principalmente quando esse não tenha 
grandcs motivos para fazer t,ú roparo. 

O Sn. PR&HDEriTE' - Não houvo nenbuma manifestação 
na casa. 
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.f Co Sn. nA nÃo DF. iIlURlTIDA: - N"o tentlo sitio votado o 

art. 3'; posso desde jú tratar da In:tleria a que ha pouco mo 
reCeri. 

Diz o § l' (lendo): « Os direitos por titulo de dominio, ou 
provenientes de alienaçOes condicionaes, n,lo constituem hy
pOlhe.ca. mas sómente d,to logar ús . cç'es competentes para 
a rrstituiç,io do illllllovel ou rio seu equivalente. " 

Creio que a nohre commissão supprime este parag-rapho 
corno desnecessario, como tinlJa indicado a 1" commissão ; 
tamlJem propõe que se elimine o § 2", no qual se lê o se
guinte (lendo): « Os credores da herança ou legatarios tem 
o direito de requercr a scpara~ão dos immoveis conCundidos 
com o patl"ÍmonIo do devedor. A 1" commis"lo do senado, 
uão poude ad'mittir este p"al'agrapbo da maneira por que olle 
se acha redigido, porque não ilizia respeito propriamente!ts 
hypothecas de que se tl'atava no projecto onde se Caz espe
ciali,ação, nem se ex'ilie puhlicidade por meio da inscripção 
dos hcns s'C[laratlos. Mas é bem oBvio quanto importa que 
a!guma disposiç,lo neste scntido contenha a lei hypotlJecaria, 
Visto que pela nossa legislação actual os bens moveis e im
moveis, desde que Callece o testador, passão para o dominio 
de seu successor, ou herdeiros, com todas as condic(}es domi 
nicaes, e de posse civil mesmo. -

Ora, sendo assim, pó de acontecer que os credores do 
defunto scjãO postos Córa da possibilidade de cobrar seus 
debitos se os berdeiros logo que Callecer o proprietario dos 
bens os hJ'potbecarcm á terceiro em consequencia do direito 
dominical. 
, ~m tal caso pelo que dispõe o projecto a bypotheca será 
valiosa em detrnllento dos credores do derunto. Dir-se-ba: 
" !lIas então os herdeiros s50 obrigados por seus proprios 
hens até o valor dos bens de seu antecessor,,; porém ti 
cla!o que se póde dar o .caso em. que os .herdeiros não pos
'suao outros bens, e reallsa-se o 1I1COnvcmente que apontei; 
os Cl'Cldores d6 defunto /icaritú sem a possihilidade rle cobrar 
as su~s dividas, Ha, pois. necessidade rle se probibir que o 
herdeiro dentro do certo tempo possa gravar os immoveis 
com hypothecas convencionaes, dando-se dil'eito aos credo
res de registl'arem suas dividas pos immoveis da bel'anca 
obrigados a ellas_ Assim ficarãõ resguardados os direitos 
dos.n~esmos cre.rlores. S.upprim!do ~ IJllrapppho e n~o dis
poslçao no sentido que II1rhquel, fica0 as dlVldas da herallca 
ex~ostas a n: o terem solução, priucipahuellte quando nlÍo 
esltverem vencidas. 

Até agora os direitos creditorios sobre a beranca fieav~o 
salvos, porque as hypothecas que pudessem ser cóntrabidas 
pelos 'hertl.eiros,. seri1\o impugnadas como dolosas, incapazes 
de prodUZir elTmto, sendo, como erão, em Craude dos credo
res: mas pelo projecto duvido que o possãO ser. Em todo o 
caso, ou nITo haverá segurança para as dividas ria lwranca 
ou podem ser fmu.dados o~ crerlor~s. que aceitarem hypotlie~ 
cas sobre os _mencionados ImmovelS Ignorando que ba dividas 
do deCunto 'a'mda. por pagar. 

EtI, portan.to, Julg-o que a~ nobres commissões poderião dai' 
algum r~medlo no IIlCOIlVemcnte qlle assigna-Io; se, porém, 
com.o ~ISp(lStO no pal','SI'apho não se teve em vista resalvar 
os ~Ireltos dQs.creclores do defunto, e ao mesmo tempo con
~ohdar . as obrigações hypotbecnrias, contrahidas sobre os 
"~mo~el~ da herança pelos successores, então o ]larngrapbo 
nao .slglll~ca cousa alguma. 

Disposlçúes semelha.ntes existem uos codigos hypotbeearios 
de outras naçoes. CreIO que não é Córa de proposito imitar 
as ~autelas que elles contém para deste modo tornar menos 
vacll.lante o direito hypothecario sem olTender os interesses 
l~ftllno.s rl?s credores d~ massa bereditaria que não se con
SI era hq~l~a e verdadeira berança senão rlepois de pagas 
to(~as as dlVl.~as do propri«:.tario deCunta-declucto ceve. aliqllo. 
AI"umas legl.lações marca0 contados da abertura seis mezes 
d~ successão para o registro dessas dividas: as illustres COIU
missões podem adoptar este prazo ou algum outro que pareca 
m~lbor, determmando que dentro delle não püssão os hú
"elros gravar com hypotheca os immovei,s da succe<s'io 
Qu?lquer di.SIJOsiç."iO neste ~entitlo não póde deixar d~ ~e~ 
IIlU~\O proveltoS,\ e benefica. 

E Sr, presidenle, , que eu lenho a dizer sabre cote 

art.3.o Não nié animo 11 maruhll' emenda, nao quero destruird 
s ystem:\ creado pelas nobres commissões quo estJo mai, 
habilitadas do 'Iue eU para harmonisar,(l idéa que eu acabo 
de offerecer, com otltras disposicões. 
, O "". lWalmco: -À prQJl~siçãO vinda da camara d03 
8.r5. d~putados 110 al·L. 3° declá.ra que est,lo Córa das suas 
dl?poOlsões todas as questões de domillio ê seearacão do pa
tnulOnlO, sélldo que aos credores do dominio ou da heranca 
ficfiO s~lvas as . acçoes que Ibes rorelú conipete'ntes para 
rClvendlção do ."nlll?vel, ou para separaçãO do immovel con
fundido no patrnllolllo. do devedor. E' esta a disposição: (Ium/ri) 

« Art. 3°. Esta 101 não reconbece hypothecas privile<>ia':" 
das ou COIll preCerencia ás antel"Íores. " 

" § 1°, Os direitos por titulo de dominio ou provenientes 
d? altenac~es condi~ionaes, não constituem' hypotheca, mas 
somente ôao logar as accões competentes para rcstituicão do 
immovel, ou do seu equivalente. -

« § 2°, 00 credores de heranca ou le"atario. têm o direito 
de re4 uerer a separacão dos iUlmoveis "conCundidos com pa
trimonio do devedor. -» 

A l' commissiio ~o senado,de que era relator o nobre se
nador preoplllante, lInpug,nou este. artigo e paragmphos, só 
porqu~ erao desn.ec..0ssarlOs, (Veja-se o parecer) As duas 
co.mnu"sões adoptamo a sUPJl!'eSsãO proposta pela 1" com
mlssilo, porque estava cons~gulrlo o fim do art. 3', desde que 
ficava consagraria como motivo ria suppressão a evidencia da 
sua doutrina. A' vista disto, é Córa de duvida que estilo sal
vas as acçOes,de reivindicação pauliana, e todas que hoje 
são competentes contra o inllllovel hypothecado; que essas 
acçOes não tem outro tempo que o da preseripcão' que a 
tran>~ripçilo dellas iri.1I além do systema da publiêidãde que 
o PI'OJecto adoptou. E esta a explicação que me cumpre dar. 

Finda a ~iscussãO, Coi appl'ov~da 1\ emenda de suppresslio 
do dito artigo e paragl"i1Ilbos. 

Pass~u-se á discussão do arl. 4.0, paragrapb08 e emendas 
respectivas. 

o 8.·. Souza BUnlOS ,- Sr. presidente, noo tendo de 
ofIerecer emendas ao projecto que discutimos e sómente Cazer 
algumas observações que sujeito á consideracilo das nobre~ 
co~missõe5, para maior Cacilidade não me reCerirei á propo
SIÇUO_ da camara dos deputados emendada pelas duas COlO' 
DlIBsoes da casa, lU~S ao projecto redigido pelas iIIustres 
commlssões para esclal'ecimento do senado. 

O art. 3' do projecto redigido pelas i1lustres commissões 
trata da hypotbeca legal c determinando os casos em que 
ella se dá, conserva as hypothecas legaes das igrejas, mos
tClrOS, e ~orpol"ilções ~e. ma.o morta, da Cazenda publica, 
geral., provlnc,,~1 ,e mUlllclpal, estabelecidas psla lcgülacão 
e~ vigor . .A.r1mlttldas ent,10 as hypotbeeas gCI'ae& indefinidas, 
nuo se eXlgm[~O para ellas o registro. havia um Cavor que se 
tornava elTeCtlvo, pela .i!llples dispo.iça.o da lei, sem mais 
traballJo algum; mas bOJe o projecto que discutimos exi"e 
que as. hypo_thecas legaes sejão especialisadas e inscriplas 
com excepçao dns hypothecas das mulheres casadas dos 
menores e interdictos. ' 

Ora, _se é p~ec!:? ~ especialisação e o registr~ dessas hy
potheca., espcralrs.lçao que se Cará de conCol'lllldade ao re
gulamento, para o ~ul.ll fica autorisado o governo, desappa
~'ece todo o fav?r. 'f~lvez mesmo, Sr. presidente, seja mais 
IIlcommodo c dispendIOSO o processo da especialisacão da hy
p~theca le.ga! do que uma simples escriptul'a côm que se 
pode constlt~lr .a hypolheca convencional. 

ObservarCl amda que, quando mesmo se désse realmente 
um favo_r com p,s~a disposiçãO, me parece que as entidades 
de que se trata nuo estao no caso de a exigirem. O Cavor 
da h1potheca !egal as~enta n~ incapacidade de certas pes
soas, que por ISSO estao debalJ.o da proteccão do estado 
asse~ta n~ impossihilidade de elfeetuar-se a lÍypotheca con: 
ven~lon!l1 , mas no. caso de que se trata não se dá esta razão. 
As Igre)as, ~ostelros. ~ corporações de mão 1l10rta podem 
por lDel~ de .eus a~mlmstradores obter as garantias em to
das as clrc~mstancJas em que Corem precisas com a hypotlie
C,l convencIOnai; o mesmo se dá a respei to da Cazenda publi
ca geral, provincial e municipal. E' bastante que as leis li,~ 
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caes exijão as!.'\; hypothe~a-i qu.e creio 50 P.Órl~ effectuar com 
menos trablllho e dispendlo do que a especlaltsação da hypo
theca legal. 

Me ~arecem, que sã? de alguma procedencia ~stas obserya
cões. Grande IllflUellClu tem na bondade do reglmen bypotlie
éario o mcchanismo, pelo qual elle se.execute, sendo opinião 
dos escriptores competentes ll~ materIa q~~ se deve at~ender 
muito particularmente ús condições de fi!cdl~ad~, colel'ldade, 
exactidão e economia. A bypolheca convenCIOnai, nest~ easo, 
suppre com vantagem á hypotileca .legal, porque satisfaz a 
estas condicões. Para tornar etrectlva esta d!spOslçilo, em 
outro logar" vemos qu~ o projecto incumbe a t~ntas e dit!e
rentes pessoas a iuscnpçuo dessas bYllolhecas; l~tO comphca 
muito prejudicialmente o mechamsmo hypothecano. 

Creio que sem desattender ao fim a que se propõe, neste 
artigo se jlóde sup'primir as ilypot~ecas Jegaes de que lenho 
tratado, !Juanto as outras disposiçOes do <lItigo nada tenho 
que oppOr. 

o litr. NIl!meo:-Sr, presidente,não posso ooncordar com 
o nobre senador que pretende a suppl'eSsilo da hypotheca 
legal da fazenda publica e das corporações de mão mortu 

O nobre senador nos disse: « Ha uma mz,io para que se 
estabeleca a bvpotheca legal da mullJel' casada e do ol'pbrio, 

. e é porq'ue suá incapacidàde exige esta !Jrotecção, » E' isto 
verdade mas não é menos verdade que, se a fazenda pubhca 
não me~ece a mesma p!'otecçào que a mulile.r casada e o 
orpMo,ella merece ~Iguma .pl'otec~uo,porl{ue o mt.eresse della 
ti o interesse coUectlvo, o luteresse de todos, o Inleresse do 
estado . .() projecto não equipara a fazenda publica As mulbe
res casadas e aos orplJãos, maJtem a hypotbec:llegal della, 
mas dependendo da especialisação c publicid~de. 

Nilo é a mes,nu cousa a ilypotileca convenclOllal que a lógal 
especialisada e illscl'Ípta. Nilo é a mesma cousa, senhores, 
pOl'que um~ depende da vont~de e _a outra Ollsce ex lege; por 
consequencla, a fazenda pubhca nao depende do. cJntratanle, 
do socio, do arrematante, etc., para cOIl5tIIUlÇ~0 da sua 
hypotheca; ella não tem que fazer senão eS,Jeclallsa-!a e 
registrn-Ia. Supponba o nobre senador <{ue [lO!' ~eghgenc!a se 
omittia a convenção de hYllot~eca; ficana o ulretto da fazenda 
publica irremissivelmente prejudicado, a menos que o respon
savel se nfio prestasse posteriormente a fazer hypotileca. 

E para que, sonilores, rompe.r tiI:o bruscame~te com o 
passado? Não basta a espemallsação e a pub.hcldade da 
hypotheca da fazenda publica? Para que suppl'lm!,la? O que 
convem no systema Itypotbec,ario é a esp~cíalisação, é a pu 
blicidade' e IStO está detel'mmado no proJecto, 

Esta llYllotheca Sr. presidente, está estabelecida entre 
nós; ti uma hypotheca respeitav!ll, porque se refere.á co'usa 
publica' li uma ilypolbeca mantIda em todos os palzes que 
têm refo'rmado o systema hypotbecarío. Parece,me, pois, 
que seria uma temeridade acabarmos ,:om a hypollieca da fa
zenda jlubhca e das cOI'poraçGes de mao !ll0l'ta. 

Sinto discrepar ua·oplluãO mUlto respeltavel do meu nobl'C 
amigo senador pela provinda de Minas-Geraes, e insisl? em 
que seja conservada a bypothccn legal da fazenda publica e 
corpor~ção de mfio morta. 

ger inseripta sem ser e5jl6eialisada; netos estes que uepell-" 
dem do zelo e diligcncia dos mesmos empregados, 

Nem o projecto determina o prazo dentro do qual deve se!' 
feita n illscripcuo, de modo que nito será possivel verificar a 
omissão dos 'enc'll're;:ados de promove,la. Ao contrario a 
hypotheca convencionà! necessariôlmente Ita do proceder ao 
exerci cio dos rcsvonsaveis da fa7.endl~ publica, oll'erecendo 
por isso melhor garantia, ,. 

Diz o nobre senador,-r< a hypotheca cOllvenclOnal e:oge o 
consentimento da outra parte ... Ninguem o contesta, mas isso 
nM é embaraço. Quen~ quizer contratar com a fazenil~t pu· 
blica, quem quizer sel'v!r certos empl'cgos de re.poll;allllidade 
de dinileiros publicos não põde eximir-5e das condições lcg~es 
de sua ilabilitação; ha de consentir na !lrcstil~ão das garantias 
exi~idas. 

E' vOI'dade que o eodigo ei vil da Fran~a, e os codigos de 
outras !Jaçoes dão áJazenda publica a ilypothcca I~gal; . m~s 
não eXigem a espectalisIJçrlo; as hypothe.cas legaes ubl SllO 

geraes. A nossa legislacãO ia mais longe. A h)'pothcca legal 
da fazenda publica pela 'legislacão actuul é não só geral mas 
lambem occulta; produz todo's os seus etIeitos e:r; vi leais 
sem mais formalidade alguma. 

Nosso fim é refórmar o 'lue de inconveniente ha na legis
lacão em vigol', não vejo necessidade de se conservar uma 
tl'ádicÇãO que neste caso não tem utilidade . 

(/I 8.·, blU'ão de it!hH'ltil)a.- Eu adbiro inteiramenlo 
a opinião do lIobl'e relator das commisões, quando estilbelece 
a hypotbeca legal em favor da fazeada publica. (1Ipoiad{Js.) 

Isso mesmo ilrwia a primeira commissão pl'úp05tO lia occa
siifO, em que foi incumbida pelo senado de dar parecer 
ácarca do jlrojecto bypothecario. Mas não conconl0 com ai
gUlmtS das razões proJuzidas pelo honrado membro 

A razão que tc.nho para adoptar a hypotheca legal em fa
VO!' da fazenda publica, é porque dia olIercce maís segu
ranca, do que a hypotheca convencional; c, direi r.omo, 

Óiferece maior seguran~a, porque não tem uecessiilade de 
escriptura publica para que se realize; não tem de atlen
der, lambem, á capacidade dos cOlltrailentos, quae5,!uer quo 
eUes sejão ; pelo facto de serem empregados puhlicos ou 
prepostos, ficão logo sous bens gravados pOl' essa hybotbeca, 
e a fazenda publica nada mais faz do que inscrever o acto 
da posse desses empregados. para adquirir direito a ser in
demnisada pelos bens que liles pertencem. 

São estes os motivos principacs, pelus quaes adopto o pa
recer das nobres cOOlmissôes, 

Não ila duvida, como bem ponderou o nobre senador por 
l\linas-Gcl'aes, que acaba de falIal', que o pl'ojecto muito dimi
nue a importanem da bvpotileca legal, que cabe boje fi fazenda 
publica, porque, segundo a legislacào :lctual, não é preforidct 
senão por hypotheca especial antél'ior, Pelo projecto a fa
zenda publica póde ser preferida pela mulber. que lem hypo
theca legal, cujo direito se regula pel:.; prioridade della, Fica, 
pois, prepostcl'ada a [lreferencia da fazenda publica neste 
caso, a~sÍln como pelas ilypotllecas que graviio os hens de 
tutores e cUI'adores, os bens dos paí,; <Iue administrão bens 
dos fililos, etc., se a ilypotheca da fazenda não fôr anterior. 

Já se vê <rue, em verdade, as nobres commissões subtra, 
birão uma forte somma de vantagens da faze nua publica; 

O Sr. 'ltonza Rm:ll9s:-Sr. presidenle, sinto niioserem mas nãu lbes levo isso a mal; enlendo <[ue e!'a necessario 
sufficientes as razOes produzidas pelo uobre senador para me diminuir o privilegio da fazenda, porque era illogico, que tal 
demoverem da opinião que manifestei, porque nutro o maior privi;egio pl'imasse sobre lodos os outros creditos anteriores, 
desejo de estar de à.ecordo com S. Ex. cedendo apenas á lJy~otheca especial; de modo que as pro-

Não pretendo exlinguir a bypotbeca da fazenda publica, e prias leis que coaferirilo aquelle privilegio. reconhecifío a 
das co!'porações á 9ue n;e refon ; ,lIot~ porem que eslando a força da espóci,!-lisaçã:O anlerior; o que quer dizer a prefe-
bypotbeca logal sUjeita a espectahsaçao, que. não pode ter ren~ia pela p'rlOl'ldad" da hypolheca. . 
um processo mais simples do que ~ de uma .escflptura de by- Estou, pOIS, concorde COUl as nobres ~Dnlmiss(jes, e SlDto 
polheca convellcional, é melhor deixar as le!s e regulam~ntos não acompanhar o nobre senador por Minas-Geraes (1 ue, cem 
fiscaes a e:dgencia. e determinação da lJypolheca convenclOnal muitQ boas razões, se all'asta uesta parte das O[lilliões, quo 
para estes casos, do que prescreyer a hypolh~ca \egal que tivemos quando elaborou comigo o [lrojccto substitutivo da 
Jlara ser elfectiva relJ.uer formahdades, mas ,hfficClS () com- [ll'ÍlJleira commÍ:;siio, 
plicadas. Cumpre-me agora falIar de alguns defeitos que eu-

Se o receio da negligencia dos emprlgado~ que tivessem a tendo existirem no artigo q!le se dis~ute;. talvez pela pouca 
seu cargo a celebrar.ão da hypotileca couvenciOnal procedesse, clareza que ba em suas diversas dlsposlcões. Estou que os 
procederia tambem;e com mais fOl:ça a. respeito da hypotheca nobres, membros das commissôcs e o seu ilIustre relato~ tC1U 
legal, que' nilo vale seo.'io pela HlSCl'!PÇi!O, c que nlio póde , ncces-sHJadi dedal' llesta parte alguns retoql1es no projeclo 
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para tornar sua redaeção tal, que não olfcreça duvidas, como I deve ser t~l qu~ manifeste o pr.eceito da lei, ainda mesmo 
creio que olferece. aos qu~ na? sao vel:sa~os na SClcnClfl j uridica. 

Diz o artigo (lendo) , "Compete hY'potheca.legal aos me- A pl"llllelra commlssao olfe.rece nesta parte, uma retlacç5:o 
nores e pessoas semelhante~ (aos mterdlctos, fhz Ullla emenda quc me parece. p~del' seI: acetta, e é mesmo mais conforme 
das commissões) sobre os lmmovelS dos tutores, curadol'es e com que adoptamo as leIS de outl'as nacões na matcria de 
da mãi tutora ou casada '2' vez, tendo herdado hens dos filhos que se trata .. Eis aqui como se exprimíu a 1" commiss[o 
do l' malrimonio. " (DelJois de folhear os apontamentos). quando mencIOnou as hypothecas legaes que devião existir, 
Procurava a ordenncão a que se refere o artigo, mas não (( Da mulher nos immoycis do marido desde a celebracão do 
acho-a nos meus apontamcutos. Scja ella qual fór, certo é ll~atrimonio pelo dotc estimado, e pelos contratos aritenup
que sua disposição está l:esul1lida na nltinHl_parte cio para- claes e doaçõ~s constantes de escnptura publica, exclusivos 
grapho. As nobres commlssõcs, parece·me nao tcrem obser- da communhao e pelas herancas e lcgados que lhe aconte
vado que o mesmo direito [rue regula os. bens pela mãi, h~r· cerem n~ con.tancia do mall:imonio com clausula da não 
dados do filho de 1° matrimonio, regula 19ualmentc a respeIto communlcação. Nesta these estão, segundo penso, comprehen
do pai que se casa '2' vez. Ora, se ha razão para clal··se didos todos os casos que as illustrissimas commissões qui
hypotheca aos menores quanto aos bens que acontecerão ú zerão estabelecer." 
mãi, razão identi?a existe, para dar-se tambem 1l1ue!le di['eito Aind,a uma. duvida sobre a hypotheca da mulher, a hypo
em relacão ao pato Entretanto, as nobl'rs commlssues o res- thcca e um dn'elto real, sobre o lmmovel, e o acompanha essa 
trin~irãô ús mãis; e ainda mais o declarúrão apenas, para phrase jundica como a lepra o corpo; e, pois, parece que os 
os filhos menores. herdeiros da mulher tem o mesmo di mito hypothecario que 

Neste caso é claro que a concessão não ha logar se os esta para haver o dote e indemnisacão das deterioracões r~s
filhos do primeiro matrimonio são maiores ; ~ assim pode a pcctivas, assim como os mais belís incommunicavéis, mas, 
mãi dissipaI' a herança, cujo uso-fl'Ucto Ilw coube sem que estahelecendo o projecto e as illustres commissões um sys
aos filhos do primpiro matrimonlO fiflue segurança para.rece- tema novo dcixão dnvidar sobre o direito dos herdeiros, desde 
be-la, de~ois que elh\ fallecel·. Nilo seI se me e;.:phquCl com que limitão á bypotheca a muiher, e tax[o o praso de um 
clarezil; para me fazer bem entender eXpO['el outra vez o anno para o seu exercicio contado do dia em que o matri-
meu pensamento. monio fôr dissolvido. ' 

Pódem existir filhos do primeiro matrimonio, menores ou Ha pois, necessidade de refli<>ir o arti~o de maneira a 
maiores ,quando a mãi herda bens de il'm,los ,deste~o projecto fic~l' 'claro que a hyputheca da ~ulhel' pa~s~ aos seus her
garante aos menores a hypotbeea legal, porem, llao olferece deu'os, como é expresso nas leis d,j outras nacões. E se não 
aos maiores a mesma garantIa, ao passo que uns o outros é esta a intencão das illustres commissões • então cumpre 
tem igual direito para haver a berança do irmão fallecido de declara·lo. • , 
</uem a mãi foi herdeira. Agora supponh.a-se que sãa me- (Ha um aparte.) 
nOI'es esses filhos l na o.ccasião em que a mal t~ye a berança : O que se} é que em outras nações esse direi to passa á 
a hypothcca esta radICada nos bens da, meu durante esse seus herdeIros, como parece de razão. Attendendo-se ao 
tempo, não ha nisto d~Vlda; cessando, porem, a mlOondade, flue um dos fins dos contratos excluidos da communhão é que 
antes de fallecer a mãl, pergunta-se se a mesma hypotheca os bens da mulh@r passem salvos a seus herdeiros e uão vão 
continúa aiuda depois que os filhos forem maiores, e até aos estranhos. ' 
quando ? Persl!~da:n~e que as illustres commissões desejlio manter 

O projecto nada dispõe a tal respeito; prevê sómente est~s prmclplOs, repIto com tudo; que creando um novo 
o caso em que a mãi é tutora, no qual a hypotheca acal!a I'egllnen não ~ca assaz mamfestada a s.ua illtençã~. Poder
um anno depois da maioridade, como se lê no art. 9 § 3 se-Im ?Oll!- elfelto pensar q!le .a~ exlgenclas do credIto pedem 
das emendas. Se a ralão da dilferença consiste em que no o. sacnfic[o de c?rtos prmclplOs como esse da sucessão do 
caso da tutela, os bens passão para o filho que attinge a filrelto bypothecano, e que por isso foi limitado a pessoa da 
maioridade e no outro continuão em poder dl mãi uso- mulh~r. 
fructuaria alé o momento de seu falle.cimento, vil-se que a nlals outm qU,estüo se póde suscitar, neste mesmo para
hypotheca não tem por causa a menondade, mas sim a pro- grapho. O dote e constltUldo pelos paes, pelos parentes ou 
cedencia dos bens em cujo favor ellarecahe; e então o projecto por pe3soas estr'anhas; mas tambem póde o proprio marido 
não deveria limita-la aos menores, mas concede·la aos [ilhos pl'omelter a.rrhas. Terão estas anhas hypotheca legal em vir
de qualquer idade. O mesmo deveria ter logar ácerca do pai tude do pr~Je~to ~ l'ay<\ mIm é duvidoso. NeiO sei se as illus
que herdou do filho do primeiro matrimonio, havendo irmãos tres comnmsoes Julgarão comprehender no artigo esta especie. 
do mesmo leito. A este Tespeito não haveria duvida se o Na pala:Vl'adote parec~ que a não comprehendêrão, posto que 
§ 3° podesse referir-se ao caso, porl{ue não se faz ahi em sentlllo ~ulg~r ass[m algumas vezes se entenda; mas na 
tlilferença entre maiores e menores, o paragrapho exprime- llllguagem Jn~ldlca ou leg.al ri causa diversa. Como pacto 
se pelo termo geral-filhos-mas penso que se não refere; antenupCIal pode CO~l elfe[to dIzer-se que o artIgo encerra 
porque comquanto indirectamente a herança do filho pro- aquella eSI~ecle, porem, loge que se observe não serem as 
venha de bens maternos nãosepóde dizer que o pai successor an'has devlrl~s senão quando a esposa sobrevive ao marido, 
do filho fallecido .adl!linistra esses bens; p~ss.ue como. uso- t.orna-se,duVldo.so pOl:que enti[~ a hypotheca não comp.etiria 
frudo; e. tanIa nSSlm e, que, chegada a malOlldade, o lrm;lo a mulhCl mas sIm a Vluva. FOI por ISSO que a nova leI por
do fal!ecldo os não póde receber; e sómente os ha por morte tugueza expressou o caso de que trato, tendo aliás, definido 
do pa!. O pamgrapho falia dos bens maternos, que o pai ri os outros, que as lllustres comillissões tambem definirão. 
obrigado a restituir, finda a menoridade, os quaesadministra Accres~então as i}lustres eommissões. (( Pelos contratos 
com~ tutor natural do fil~o, posto que nesses mesmos bens tem antenupclae,s exclUSIVOS da communhão, etc. » Presumo 
o pU! u~ofructo temporano em c~~pensação das despezas da saber qual e o pensamento das nobres commissUes, mas, pela 
educaçao e do trabalho da admllllstração. redacçao do p.aragrapho, parece entenderem ellus que o dote 

Notarei de passagem a redundancia da primeim parte do da mulher esta ,róra das convenções antenupciaes. Póde ser 
artigo, quando diz cc Se esta hypotbeca compete iL múlher que me engane, .mas penso qu~ o [!ote faz pal:te das con
cazada sobre os immoveis do marido » E' obvio que a mu- vençõ.es antenup~lUes, e que se nao pode consl1tUl-lo de oulm 
lher que não for cazada não póde ter'mari~lo maneIra para nao ser communicavel ao marido. Dizendo-se, 

E d' . _.. portanto, que pelas convencões antenupciaes tem a mulher 
sta lsposlçaoe de tal gene~ahd~de, que parece referir-se bypotheca legal sobre os beiis do marido fica comprehendido 

a quaesquer casos. Outro, porem, e o pensamento das lllus- o dote ' 
t~e~ commissões, como bem se colhe das. subsequentes dispo- N~10' me opponho a outro para<>mpho uanto aos bens pro
s~çues lju~ definem os c:JSos e o~ tres.tnogem a certas espe- venientes de herança, legado ou ~oaccã~,q que lhe acontecão dles relatl~as aos beos mcommun~cavel~. Sem a menor duvi- na constancia do matrimonio, se estes bens forem deixaaos 
. a o repUlo que acabo de fazer, ,6 de slmple~ redaccão ; mas ou doa~os com a clausula de não communhão. 
entendo que esta nunca peccara pela conCIsão e clareza, e ContlOuarei examinando o nrti,;o em seu § 2.0 (Lendo.) 
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" Os [lotes não valem para com os terceiros som escriplul'a 
publica; sem exprqssa exclusITo da COUlmunbão; sem cóti
mação; sem insinuacüo; o sem inscripção. l) Esta. ultim[l 
condicão foi eliminada, porque as iIlustres commissiles 811-
temler[õ, que ao dote se devo dar mais favor do que lhe era 
concedido pelo projocto. 

As outras indicacões parece que tambem nccessit1io de 
serem reconshleradns para cvitar duvidas sobre sua intelll
gencia; porquanto, se 05 dotes nito valem para com os ter
ceiros, á colltt'al"io scnm, valem para com o marido sem 
escriplura publica. A legislação actual nega-lhes 6sse valor; 
segundo elfa, o dote depende de estriptura pnblica, de outra 
maneira n[[o póde elle ser provado, e torna-se por isso com
municavel. 

Assim, o projecto autorisaI'ja a pensar-se, que esta disposi
cão das leis vigentes fica implicitamente revogada, em mlncao 
ãos effeitos do contrato dotal para com o marido. • 

Dizem, ainda, as illustres commissões: « Os dotes não va
lem ~em estimação. " Tambem não parece bem cabida esla 
condi cão nos termos geraes em que se acha concebIda. 
Quanilo o dote consiste em bens de I:aiz certos, e designados, 
não vejo necessidade da eslimação, salvo. se os bClIHiio 
dados em pagamento, porque se relllltão vendidos na mando 
Nlio comprehendo mesmo que a estimação pOi!sa ser exigida 
)Jara qllo tenba log-ar a indemnisaç:l0. das deteriorações qnc o 
ilote solJ'rer por culpa .do mar:rlo, pOIS, estas nlio silo suscep 
tiveis de estlluaci'lo prévia, Além disto a exi"encia da esti
macão, sob pena de reputar-se o casamento feito, segunr10 o 
l'cglmeo da communbão, só poderia aumittir-sc pará maior 
segurança de terceiros, porém, jámals em relação ao marido, 
que fóra parte no contrato na mtencão de que o doto Ibe não 
era eommunicavel ; O contrario sOlofa sanCClOnar que a qual
quer é licito contravir ao seu proprio [acto, muito delibera
damente praticado, 

Seria ainda mais i seria uma rigorosa violaclio do dü'eito 
de propriedade da mulher, em cOllsequencia dê um erro ou 
ommissão proveitosa ao marido que contribuira para a 
existoncia desse eno ou ommissão, Não julgo provavel que 
tal [asse a mente das i\lustres commissões. E'; porém, esta 11 
intelligencia quc póde dar-se ao paragrapho que estou im
pugnando. 

Acbo, pois, que convem decl,ll'ar ate onde deve cbegar as 
necessidade da estimação a que se referem as illustres C01ll
missões, mesmo porque no § 3° se i01poem a obrigação de 
determinar na escl"Íptura o valor ua responsabilidade do 
marido. Isto comprebendo eu, mas que se requeira em todos 
os casos a estimaclio do doto parece-me demasiado. 

Ainda outra exlgencia ha que é contraria á nossa legis
lação: que o dote seja scmpre insinua~o; insinuação n[o 
pôde ter IORar quando a mulber por SI mesma constItua o 
dote, trasendo para o casal bens declarados incomlllunicaveis 
na escl'Íptura antenupcial. A(IUella solcmnidade só é noccs
saria se o dote li constitui rio por doação. 

Dir-se-ha que a exigencia da. Ín5in~ação refere-se só
mente aos casos de doação. ASSIm dCVla ser, porém. não 
ha no pharagl'apbo semelbante reserva; elle preceitua em 
geral para flue o dote possa valcr a respeito de terceiros. 

Reconbeco a inLenclio das nobres commissões, sujeito-lhes 
estas rellcx-óes unicamcnte, para que modifiquem a redaccão, 
que, a vista do que tcnbo exposto necessita de ser corrigida. 
Accl'esee que, ainda mesmo no dote constituído por meio de 
doacào, é dispensada a insinuação, quando o dote corro por 
conta da legitima que póde caber á dotada. 

A minha opinião sobre esta especie de llypotheca, eu a 
manifestei como membro da i" commíssllo, Aceito, pois, o 
projecto emquanto institue hvpothec..'1. legal em favor da 
mulber porque, cumpre dar alguma garantia para evitar a 
perda dos bens que lhe pertencem, sem (Iue isso dependa do 
registro gemi; todavir.,I'cconbcço que seria de muita vantagem 
para os clue houvessem de tratar com O mando, que os con
tratos antenupciaes fossem sujeitos ao registro, aum de haver 
]lublicidade da ineommunicabilidade dos bOlls dos conjuges. 
Feito isto cada um poderia empregar as convenientes cau 
telas nos contratos que fizessem. 

Esta disposicilo civil harmonisava-se com a disposicão 
commercial -li respeito das mullleres casadas. GeneralislÍda 

a disposicão do co digo cOlUmercial, 0[0 era precisa nenbuma 
outra nOI:ma para rco-ular a materia_ 

Daqllclle preceito ~o codigo comll1ercial não tem resultaria 
inconvenientes; creio que estabelecido no civel nenhum pre
juizo bavcria, Assim não duvidada modificar em parte a 
opiniãO que emilti. . 

Para mc não tornar extenso deixarei de parte o § 3°, sobre 
o (IUal já expuz o ([ue me occol't'ia com l'eCerencia ao 2°. Nãe 
me occuparei. lambem, com o § 1", tenho, porém, de fazer 
dlgumas conSIderações sobre o § 5°. 
. (( As. bypothe.cas legl\Cs são gel'aes, comprebensivcis dos 
Immovel, presentes ou fuluros, comtanto que não sejão espe
cialisadus, determinando-5e o valor da responsabilidade e 
immoveis a ella su"eitos. Os regulamentos estabcleceráõ a 
fórma destas especiarisaçoes. Cl'elO (lue não ha cmenda so
bre este paragrapbo! " 

Autorisa-se em outro logar deste projecto o credor úa hy
polheca convencional a exigir do seu devedor o reforcar a 
bypolheca, desde que os hens sobre que ella versar se· de tc
rio..arel11 ou pcrec~rem. Quando as bypolhecas legae, são 
gcraes, não ha necessidades de semelhante providencia, pOl' 
que a hypotlleca gmva qUMSI[UCr immoveis. i\las se a 
hypotbeca [OI' e>pecialisada? A lei não autorisa o dil'cito 
de pedir re[orço senITo no caso (Ia IJypolbeca COllyc:lcional; 
nada determina no mesmo senti,lo quanto a le;;a1 especiali
sJdas; nem deste modo o credor hypothecario, isto é, a mu
lher, o menor, etc., a perder a garantia ou seguranca se os 
bens especialisados perecerem ou se deteriorarcm. Um systcma 
desta ordem parece contradíctorio, visto como por um lado 
estabelece a garantia Corcada ou llccessaria por meio da by
potbeca legal, em favor de certas pessoas, e paI' outro deixo 
sem provülenein. adeqnada os direitos dessas mesmas pes
soas quando lhes falha aquella garantia, Conviria em tal 
caso que o disposto quanto ao retorco da hypothcca abran 
gesse a legal especialisada, • 

Desejarei ouvir sobre este ponto o nobre relator das com 
missões ou algum de seus coilcgas, pUl'U que possa ficar in 
teirado a respeito da intelligencia deste paragrapbo, 

O li 6· diz (16Ilclo) : 
« Nilo se considera dorogado pai' esta lei o direito (lue ao 

exequente compete de prosegllir a execu~ão do julgados COI1-

tra os ad9U1rentes de bens aos condenlllados, conforme cstá 
estabeleCido pela legislação, mas para ser opposto á terceiros 
conforme valer, depende da inRcripcão. )) 

Só tenho a notar a respeito deste ·paragrapbo que a palavra 
condemnados nuo me parece bem cscolbida. Em jurisprudencia 
-condemnados -é uma palavra ampla, na verdade, ma
applica-se especialmente em matel'Ía penal. Qualquer outrá 
10cuÇiio menos ampla poderia melhor exprimir o pensa
mento do paragl'apbo. 

(fIa lóm aparte.) ~ 
Aqui poderia eu dizer que as nobres eommissõcs, cujo in

tento foi. dUI' segurança aos credores bypothecarios, terião 
attendiclo melhor á isso se declarassem a necessidade do re
gistro das sentenças exequendas marcando-lhe tempo, findo 
o qual, se os bens Cassem hypotbe.cados não serião prejudi
cados os credores de hypothecas, como sueeedel'á não baven
do tal cautella. 
'flPela maneIra por que está disposto no artigo, pódem a 
todo tempo os exequentes proseguir na execucão das senten
ças se os bens do devedor/livres GC hypothecas, não bastal'em 
para satisCação dos julgaaos. Qualquel' que seja a força des
tes não convem que alia so est;ntla a ponto de ficarem como 
que amortisados os bens do devedor a espera de que os exe
(Iaentes usem do seu direito de execucão, e assim dêm occa
sião á serem illudidos os capitalistas, -que emprestão na boa 
fé (le se acharem livres os bens do devedor que estão em 
poder deste, exbibida certidão negatlva de quaesquer onus, 

Notem mais os dignos membros das illustres commissões 
que são frequentes na practica as alienacões de bens depois 
da sentença; dabi nascem questões dispenuiosas entre os exe
quellLcs e adquirentes, ou credores hypotbecul'ios; preten
dendo aquelles provar que as alienações ou bypotbecas sito 
feItas em fraude das execueões, Estas questões serião evita
das em grande parte adaptando-se o registro das sentenças 
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e prohibindo-se n. ali~naç[o ou hypotbeca por certo tempo, 
até que o mesmo reglsh'o podesse ler logar. 

Deste modo se cohibirião, talvoz, as hypotbecas fantasticas 
de que lanção mãO os devedores remissos, para defraudar seus 
credores. 

Tambem acho que alguma cousa é preciso acrescentar no 
§ 70 de modo que o ponha fóra das duvidas 'lue, como se 
ach~, p de suscItar. Diz o pal'ugl'apbo (Lendo): «rambe.m se 
considera hypotbeca legal a do co-herdeiro pela garantia do 
seu quinhãO ou reposÍ\)ão, mas esta hypotheca grava só, e 
projlorcionulmente o immovel adjudicado, etc. 

Feita a partilba em que se tlet~rmille a repo~içãO que de
vo scr feita sobro um certo e determinado prcdlO, emquanto 
essa inscripção não se fizer, o acto da adjudicação ao .hel'
dciro reponentc o faz pel'Ceílil senbor da cousa, e consegulIlte
mente com o direito de po:Jcr hrpothecar e alienar; emquan
to, pois, não for inscriplo o diréito do cc-herdeiro que tem de 
haver a torna, não ba para esse garantia alguma. Darei um 
exemplo. 

O uumovel A é destinado pela partilha para garan tia do 
berdeiro B; mas antes que n possa registrar o aeto pelo 
qual isso 80 determinou, o co-herdeiro adjudieatol'io grava 
de hypotheca aquelle immovel; pode-o f~zer sem duvida, e 
por esta fórma il\udir a garantia legal, que para ter errei 10 
necessita de registro. na, pois, ,alguma cousa a accrcscentar 
no paragrapho para se poder resalvar o direito ne proprie· 
dade do herdeiro a quem se repõe i no meu modo de entender 
o rcrnedio é prohibir que o reponente p05sa alhear o imUlO
vel designado para a hypotlleca, marcando-se o termo no 
(IUal o registro se deve fazer sem esta cautella, a garantia 
quasi que ó abandonada ao arhitl'io do herdeiro repollente. 

Se esse herdeiro tem ontros bens livI'es, a reposiçãO põde 
ser satisfeita; porém ,a questão versa sobre o caso de os não 
haver para que ° creáor da torna não seja ilIudido em seu 
direito i este caso exige a prOvidencia que apontei, ou qual
quoI' outra que proJu'W cI1eitos semelbantes. ActualmQnte a 
bypothecil do co-herdeiro credor da torna fica radicada em 
todos os immoveis da heranca adjudicados ao repononte, 
dosde o momento ela arljudicacfio; a 5egurall~,a Ó perfuita. 

As IlIustres commissiles, éntre as diíTeretIles hypothecus 
legaes que conservarão no projecto, não contemptitrão uma 
espocia que reputo digna de favor, e é relativa aos alimentos 
dos interdictos menore5 e outras pessoas. Se em testamento, 
ou por escriptura fór destinDdo um predio lJura de seus rün
dimentos prestar-se cel'la quota de alimentos não encontro no 
lJroject~ disposição propr!a para assegurar ao alimeatado o 
beneficIO que lhe fOI felto, EHII'C os onus reaes uão yem 
mencionado essa cspecie i em nenhum outro logar se vê que 
Cosse lcmbrallo, 

No entanto sabe-se que os alimclltos mel'ecem na actua! 
leni~laçao ÜWOl'C5 muit l5 eS[lccia0s. 

"Du'-5e-ha ~luC o credor dú alimentos por scntença pótle 
~,xocuta-la, nno obstaute quacsquCt· lJypotbeca5 que tetllL10 a 
fraudl\-l~; porém,.além dos inconveniente,; qlle 1I0tei quantlo 
me refel'l aos direItos dos cl'edores ]lor seuteu1;:ts, accresce 
que o caso figurado nrro assenta em ti tu los desta ordem; 
porém, em outros da especic diversa que nno tem exccuciiÓ 
~pl.'relbada, nem del/es trata o projecto. Acho digno de ·ser 
llnltada nesta parte a lei portugueza (Te que e1'l outro loo-ar 
Ih menção; entendo que nenbum mal virá no desenvolvime~to 
!Io credito real, da existencÍil desta bl'plltheca restrictn ao 
nnmovel quo lbe for destinado, principalmente em I'clac;10 
aos menores e pessoas que lhe são assemelhadas. " 

Não ~arei outras reflexões além das que tenho oíl'erecirlo. 
Se as 11I.u3tres ~ommissõ~s entenderem que ellas podcm 
ser acolllldas, famo 110 IlrO)ecto as necos,arlas emendas, POIl
do-as do acoOl'do com o systema que adoptlirilo, 

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

pam su~prir es~e inconveniente do regimento, vi?to que tem 
apparecldo maiS de um orad()r fazendo as obJcccões, sou 
obrig<ltlo a dar alguma resposta, " 

O nobre senador, meu ilIustre collega e amigo, que acabou 
de fallar, fez mUl.tas objecções, e eu .confesso 'I uo niio Ilude 
tomar a substancIa de todas essas obJcc9iles ; tomei de algu
mas, de que vou occupar-Ille. 

Antes, porém, de resllonder ao nobre senador pela provín
cia da Bahia, que fallou em ultimo logar, devo reforcar a 
resposta (!UO elle mesmo deu, em defesa do trabaluô das 
conllnissões, ao nobre senador pela provincia de i\Iinas, 
quando Callou contra a hypotbeca legal da fazenda publica, 

Eu entendo, SI'. presidente, que, se acaso nÓS tirassemos 
n hypotbeca legal da fazenda publicit, esta ficava emharaca
dissima; nfio é possivel descansar nas bypotllecas convenéio
naes, embora haja a responsabilidade olIicial dos prepostos 
da fazenda publica, Não só isto daria mais occasiüo a fraudes, 
a dolos, a negligencias culposas, como tomava-se então im
possivel, SI'. presidente, haver prepostos para a fuzcnd'l. 
publica com as leis fiscaes em vigor, 

Os collectores são obrigados á fiança, os fiadores ficão 
com os seus bens geralmente hypotbecados á fazenda publica; 
é UlUa bypotheca legal, geral: cuida-se porventura, senho
res, (Iue este mesmo resultado se pôde obter pelas bypotue
cus convencionues? Enganão-se. A maior parte dos fiadores 
dos coUectores e exactorcs fiscaes subscrevem os termos de 
fiunca, ficando obrigados os seus bens para com fi fazenda 
publica, sem quo elles presintào o OnuS a que se sujeitITo; mas, 
se ~caso for preciso fazer uma bypotheca convencional, es
pecülhsar os bens que são bypotllecados, não ha llJalS 
ninguem que queira ser fiador de collector, exator da fazenda 
publica. 

(Ifa wn aparte,) 

Sim, senbor: é especialismlo, mas é hypotheca legal, não 
depende de cscriptura. 

(Ha outro aparte.) 

O processo da especialisação dependo de um regulamento 
do o ba de facili tal' em beoeficio da fazenda 
pu da vontade da parte. Se acaso 50 exigirem 
hy ClOnaes, o nobl'e senador attenda que não 
li muis possivel outer fiadores para os collcctores de rendas 
publicas, n[o ba mais nillguem que o queira ser, O'\l, Jlor 
ISSO, senhores, nós entendemos desde o primeiro trabalho das 
clJmmiSSÔo5, a que adlleriu ° nobre senador Ilela provincia tle 
l\ltllflS, que deviamos dar essa proteccão á fazenda puhlica. 

\uu responder a"ora a algumas olJservacões do nobre se
nador pela provincia da IlahiiL l)rincipiartÍi, SI', presldente, 
para Mo perrler a mcmoria das suas consideracúes, pela ul-
tUM observ.::\ção quo S. Ex. fez a rrspeito que diz: 
(l,,;irlli) "lamoom se considera hypoth a do co-
llenleiro pela garantia 110 seu quinhão, ou reposinão, llJa" 
~sla hypotheca gl:ava só e proporcionalmente o illlinovel ad, 
JudIcndo ao berdmro reponenle, e depende de ínscl'ipcilo, quo 
se regulará pela mesma fómta flue a das hYPolbecas "conven
CIOnaeS,lJ 

Pretcnde o nobro senador que o direito do herdeiro que 
tom (Ie Ilaver uma reposiçãO fica arriscado e sem forca desdo 
qu.e ,uepende da inSCl'lpçi\O, podeodo o berdeiro adjudícatorio, 
sUjeIto á rep~siçl\o, gravar os hens que luo forão adjudica
dos em prejulzo do herdeiro a quem 11 repoSlcão deve Ror 
feita, Me parecc, Sr. presidente, que esto argumento não 
prucede, 

Perguntarei ao nobre senad.or: quando é que começa o 
direitô do herdeiro 01'10 para que elle possa gravar 
os bens flue lbe süo dos em prejuízo do herdeiro quo 
tem direito _ tença de partilha, 
dCoae que a sentença de partllba passa em ju[gado; quando 
a senkuca de partllha passa em julgado, é que o quinhão 
udjurllcad? vem perte,Hcel' ~o berdcll'o a que!ll ~e adjudicou, 
50 dessa opoca em diante o que cemeça o dlrel.to delle para 
gravar o bem adJUdlcarlo: logo, na mesma occaslilo em que a 
sentença da partJiha passa em julgado, nasce o direito do 
ber.deiro atljudicatorio, nasce nO mesmo aeto em que nasce 
° (ltreito do herdeiro que tem direito á reposi~ãO. Se acaso 
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o herdeiro que tcm direito fi l'eposiclío é negligento, se eUe quando não se estabelecesse direito novo, não acho que seja -
dorme, dormienlibus non mCC!ll'rit j'us. Se elle deixa pus- um desacerto a distincçilo entre os direitos do Jlai e o~ da mai 
SUl' em julgado a sentcnca do partilha o não 50 apressa em sobl'e os bcns do filho menor durante o segundo matnmonio. 
fazer a inscripcilo da parte quo o.tú sujeita á l'eposicã~ para A distincção Ó fundamental, os direitos do pai silo maiores do 
segurar o seu' direito sobre o herdeiro repOllente, ene Ó que que os da mlii a respeito do filho. Entretanto, se se quizer 
e o responsavel, nós não temos outro meio. E, se acaso o estender a bypotheca legal a este caso, não me opporei; é 
nobre senador quer asse~urar o direito do herdciro adjutlica- mais uma garantia Jlara os menores, e o pensamento quo 
torio, pergunto: (IUal é a providencia que ha pam isto? A dominou a I' e a 2a commissl1o fei este de favorecer os 
do dar fi eUe Q direito de gravar bens clue estilo em juizo menores, 05 inlenlictos, dar garantias contra a prodigalidade 
divisorio, bens que estão pro (!elliso? da mãi ou do pai, a respeito dos bens que devia herdar Ou 

(Na um aparte). herdou do primeiro matrimonio, passando asegundas nupcias. 
Não se póde marcar prazo; o direito delles nasce da scn- Não me opporei, mas mo parece que esse meSlllO pensa-

tenca da parlilha passada em julgado; todos podem tirar o menta estâ no projecto das cOIlUllissões: (lendo) «Aos filhos 
seu'formal de partilha, c na occasiilo em que tirão esse for- sobre os imlllo\'eis do pai flue administrou os bens ma
mai ó que o herdeiro (lue tem direito á reposição vai inscre- ternos ou adventícios dos mesmos filhos. lj Portanto a rlilTo 
vel'logo o seu quinhão, Portanto, Sr. presidente, mo paFece l'ença unica está em (IUo esta disposicão, em logar doso achar 
que nesta parte a objeccão não procede, unida á outra, como estava no projeéto substitutivo, está elll 

O nobro senador notou tambem alguns Ínconyenienles na um periodo sepurado. O svstcma de rcdaccão foi <Iivol'50, 
dilliculdade de especialisar as bypotllecas legaes das mulhe- porém o pensamento ó o rÍlesmo. No projecto suhstitutivo 
ros casadas, dos menores e dos wterdictos, bvpothecil5 que dizia-se: (lenelo) « Compete bypotheca legal aos lUenorc~ e 
süo geraes, eomprebcnsivas dos immoveis preséntos ou futn- pessoas semelbantes sobre os immoveis dos tutol'es, cUl'ildo
ros, com tanto que não sejão espeeia!isatlas, deterrninal\1ln·. res e tia mãi tutora ou casada segunda vez, tendo herdado 
o valor da responsabilidade e immoveis a ellas sujeitos. :o' Ilons do primeiro patrimonio "; e logo: « Aos filhos sobre 05 
nobre senador fez uma obsorvaçilo para mostrar que el'a pre- immoveis do pai que admíniSll'ou os bens matel'nos ou advcn
ciso esclarecer mais o direito que redunda da especialisilciiO li cios dos mesmos filhos,,; mas no p'rojecto das commissôes 
dos immoveis sujeitos. ' nJo se diz isto em um só período, !Iiz so em dous; quantu ÍL 

Dle parece que a obscrvaçlio· do nobro senador desappare- mUi, ost;"1 em um periodo, o quanto ao pai está em outro. 
cerá á vista do que se diz na '2' parte desse paragrapho : l)ortanto, a uniea cousa que o nobre senador ]!odia exigil' 
« Os regulamentos estabelecen\õ a fórma tlestus espcciali- era o accrescentamento da palavra - desde a cclebl'acão do 
sacões." Não era possivel ua lei chegar até todos 05 deta- segundo matl'Ímo!)io. ' 
lulÍs das fórmas de ospecilisacõos, segundo a natureza dos (Ha um apal·te.) 
bens o segundo a natureza dós interessados; o que se fez Sim, sOllllol'; o l' projecto diz desde a celebração-, 
foi deixar para o regulamento a fórma de espccialisacões; mas li justamente desde a celebracão do segundo matrimonio 
alguma cousa os regulamentos podem satisfnzor. ' que pó de tornar· se nccessaria e iffecliva a hypotheca legal. 

O nobre senador comecou as suas observacões notiludo Agora tratarei da outra observa cão do llobl'c senador a 
uma imperfeicilo de Iínguágem no emprego uas' expressõcs- respeito tIos dotes. Eu entendo que séria até uma redundan
à mulbillli eas:,da sohre os immoveis do marido - ; pareceu eia o declarar isto. Podia-se declarar, porque nós podemos 
achar uma redundaneia em se empregar esses terlllos, que citar ccnte,wr2S de rlisposiciJes do nosso direito civil, em (lue, 
bastava dizer li mulber-. Eu com o nobre senador já referindo-se ao direito flue 'tcm unm entidade, depois se diz: 
tinhamos commettido a mesma falta, S,l falta é, porque no « a alie ou a seus herdeiros.» 1\las aqui, (Jue se trata de um 
pl'ojecto substitutivo (Iue a 1a commissilo otrereceu tamiJem direito real, que li o direito ao dote, é porventura neccssario, 
se diz - á mulher casada-o lUas isto nlio é falta. a razão desde que se consagra a Ilypolheea I~gal da muihor, dizer-se 
di5S0 é facíl de compl'ohender: a nossa lingua ó pobre, n[o que 05 herdeiros della s<1o seus successores do:; dil'eitos do
ê tão rica como a lingua latina, donde são tirados os termos tiles, visto que no ll1atrimonio excluiu-se 11 comlUunhão? ElIa 
da nossa legblacão ; o direito romauo tinha o termo - uxor n[o appllrcce como meeira, seus herdeiros não têm de tirar 
- que sil\lIifictÍ mulher casada, e tinha - -nlulicr- quo cousa alguma. ~anuclle casal senão o dote, e, portanto, para 
signifiea Simplesmente mulher; nós 0<10 temos esta uilrc- que dizer-se quo clles por morte dessa mulher casilda com 
ronca, cbamamos a tudo mIl/heras, e é preciso dill'ereuçar escriptura dotal podem ir haver aquillo em que eHa [oi do
as tine süo solteiras, casadas e viuvas ; por isso é que juri· tada? Pois donde vem este dote? 
dicamento entendo que se devo usar do tenllO - mulher C1)- Supponhamos flue o <lote foi constituiriJ pelo pai: já o 
sada-, embora so saiba que, quando se emprega o termo dole foi uma dor uccüo da fortuna paterna; om, se aCllSO 

em relaçãO a marido a mulher é casada: isto é pobreza da morro a dotaila, é (ll'lÍciso declarar-se quo seus hortleil'os tum 
nossa lingua, não ti imperfeição do trabalho. direito a haver o que estillegalmonle hypothecado em vir-

O uobl'o senador fez uma obscrvacão sobre este ar!. 3°, tudo da bypotbeca legal do dote? E1les e que vão haver é 
'Pretendendo quo esta hypotllcca. legál qU\J se dilsoDre os aquillo que já foi tirado do patrimonio paterno, e portanto 
bens da mãi, tutora, caeuda segunda vez, em rolaciío aos eis-aqui mais uma razão para uão ser precisa i\ reilunlJancia 
bens dos filhos do primeil'o matrimonio, se deve llstender rle se declaraI' que á mulher casada compete bypotheca 
tambem ao pai que passa a segundas nurcias, em rolaciio aos legal, e que este dil'eito de pedil' o dote pel'tonce tambem a 
bens dos filhos do primeiro matrimonio, bens que elle usofrue seus herdeiros. Seria uma ro,dundancia que nas leis não é 
emquanto os filllos são menores, muito conuemnada, mas sua falta nao é um defeito do pro-

Senhorlls, a respeIto tio diroito da mãi ou do ~aí sobre os jacto. 
bens do filho menor (Iue alia ou elle usofruo, a dlstincçilo no O nobre senador fez uma obsorvacão a respeito das anhas; 
nosso direito é funda.mental; o pai é administl'lluor dos bens pareceu-me que ([uiz estendor a elias a bypotbeca !egal; ó a 
do lllho menor; continútt a administra-los e a uso[rui-los, itléa (flW tenho da ohsel'vaçiio do nobl'O senador. SenhOi'es, 
ainda mesmo que passe a segundas llu)lcias, em quanto o as arrllas são cOllstituidas pela mulber em relaclio ao doto; 
filho é menor; porém a míli não é admilllstradora. Se acaso se não sei que seja a mcsma cOllsa a rcspeito das 'anuas que a 
trata de estabelecei' a bypotbeca legal dos bens da mulher respeito do dote. O que é vcrdade ti que na scg-U1'unça e 
para gamntia do quinbil0 dos filhos menores queella usofrue, garantia da hypotbcca legal comprebende todos os dotes, ou 
a necessidade da hypotbeca legal a respeito da mulher é lIlui· seja o doto constituido IJoloô pais, pOI' estl'anuos, Otl pelo 
to maior do que 11 respeito do pai. marifio. Dias não é a isto que se chama anhas; c, se acaso é 

Eu nfio me epporia mesmo a que se explicasse este pensi\.- a isto qlle o nobre senado!' se referiu, então está compre
menta, estentlendo-se a hypotheca legal, tambem a respeito hendido na expreSSão geral-date-que goza da hypolbeci\. 
rios bens úo pai para. garantia dos fil!Jos do primeiro matl'i- legal. Se acaso é cousa diversa, se é a camara cerrada, não 
monio, que eontmuárlio menores dUl'llnte o segundo matl'Í- se dao as mesmas razões que se dão 1\ respeito do dote, e 
monio; não me 0proria, estabelecendo-se direito novo, a que então é muito boa a ~ntenção do legislador !lÜ~ estendendo a 
se désse hypotheca legal sobro os bens do pai tambem i mas, hypotheca legal a 1550, Portanto neste sentido nUo ha ne-
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cessidade de hypotheca ; e, se é n~ primeiro sentido em que 
fallei, as ul'rha$ cst~o .comprehendldas nas especHls reconhe
cidas pelo 11.05$0 l11rello, que s[o os doles feItos pelos paIs, 
pelo marido, ou por estranhos, 

Agora, Sr. presidente, uma ultima observaçilo em resposta 
ao nobre senador a respeito do § '2°: (lendo) " Os dotes não 
valem para com terceiros sem escriptul'~ publica, sen~ ex
pressa exclusão da commullhão, sem estmlaçào e sem tnSI
llua~üo, " A objccç;lo do I1obl'e senarlor nasce, a meu ver, de 
ter eHe tomado cada uma desta; restriccões em separado, 
quando deve toumr copulativamente, E' p"reciso que eOllCOI'
rão todas essas co usas para que os dotes valhüo para com 
terceiros, 

Supponhumos, porém, que o pai dá um dote pOI' escripto 
particular; este escripto pôde obrigar a elle talvez para 
com sua filha, póde obrigar o genro qUq assignou o con
trato; mas, se acaso os bens com que esse dote foi consti
tuido ficarem obrigados pura com terceiros, a(!uclle a quom 
o dote foi feito não pôde allegar hypothcca legal. E' justa
mente isso que nosso direito quiz estaheleccl', Uma vez quo 
se deu esse grande privilegio, digamos assim, essa grande 
seguranea ao doto da mulber; ullla vez que se quiz proteger 
a fraqueía da mulher, a debilidado do soxo o sua pI'ole asse
gurando o dote; uma vez que sc quiz dar cste favor da hypo
theea legal para livrar a mulher das alternativas da [alta de 
certos e certos requisitos leguos, de certas e certas solom
nidades que podem {lo!' uegligencia e ás vezes por má fé dei
xar de ser preenchidas; uma vez que a lei quiz fazer isso, 
ao me.mo tempo cercou essa garantia, essa concessão feita 
á mulher destas restl'icçiles todas para os dotes valerem para 
com terceiros, isto é, não valem pal'a com tere,iros sem 
escriptul'a publica. Está, pois, cntcndido que, para qno um 
dote posGa ser considerado tal c goze de hypotheca Icg'll, 
não pôde ser feito por escl'ipto partlcular, d"ve seI' feito (101' 

escriptuI'a publica. 
Nós não e .. igimos a inscripção do dote, li um favor que 

fazemos não sujeitarmos a validade dos dotes ás COllSQ
quancias da insCl'ipçãO; dispellEamos isto para proteger a 
mulher e sua prole; mas, sempre que se trata de reconhecer 
direitos de terceiros em relação a esses tio tos, é IH'eciso que 
alguma garantia 50 estabclec,a; que não fiquem os dotes 
occultos; que Dão fiquem os ~ireitos de terceiros arriscatlos 
a falsiJicaçOes,a fraudes, a antodatas !lo titulos,etc.; pOI' isso 
se exigiu (\ escriptura publica; e se exigiu, niro só e.crip
tura pUblica, mas copu[ativamellle as declaracões que estão 
no § 2°,_ scm eXIJl'essa exclusão da commUlihão, som ci'ti
mucilo c sem insinuacão. 

llal'ece-me, portanío, SI'. presiuente, que as ohservacões 
do nobre senador, ao monos algumas fjue pude ouvir c êuja 
forea talvez que eu nITo podesso contostar (lor não ter COllt
Ill'chendido bom, silo improoedentes ou, <Iunnrlo muito, podem 
d!u'logar a algum acolhimento dus commissiies pam nil 3" 
<hscussão pl'oporom algumas cX[Ilicucucs, que nunca sào 
demais em matorias desta ordem. " 

N' qUaIliO se me olIerece dizer para oxplicar o pensamento 
das COmmlssÕes. 

Nillguem mais pedindo a palavra e não se podendo votar 
por falia do quorum, ficou encerrada a <liscussão, e o SI', 
preSIdente deu para 11 ordem do dia 20 : 

V~taç~o sobro o art. 4°, paragraphos () ememlas, cuja dis
cussa.o ficou eneorrada; e 

Discussão dos arts. 5°, Go, 7· e 8° da proposici'io rcferiu'l 
com as emendas das commissões. ' , 

Levantou-so a sessão ás '2 horas da tardo, 

ACTA DE 20 DE JUNHO DE 18640. 

pnESIDENGlA DO SR. GABIUEL ME1l0ES DOS SANTOS. 

cOIl~e. de Jequitinhonha., Cunha Vasconcellos, barão de 
Mutlhba, barão de S. Lourenoo, viseonde da Boa-VIsta, 
mar([uez de Abrnnlcs, Almeida e AI~uquerque, Souza Ra~los, 
marquez de Ollllda, SOllza Franco, Fonseca, Rodrigues SIlva, 
Nabuco, burito de l'impallla e Silveim da ,'10LI.1. 

Faltárão com causa participada os Srs. presidente barão 
de Antonina, mnrqllez de CaXias, barãO de Cotegipe: barão 
de Dlaroim, barfí,Q de Quarabim, Candido Bor:::es, Eusebio 
Pauln Almeida, Paula Pessoa, Sinil1lbú, Dins Vieira, Viein\ 
da Silva, Fernandes 'forres, Dias de Carvalho, SOUZ1\ e Mello 
viscende (le Itaborahy, visconde de nIal'anguape o Zachal'ias ; 
e sem participação os 81'S. Ferraz, Dantas, Cândido Baptista, 
Ferreira l'CilIH1, Pimenta Bueno, Ottolli e visconde do 
Ul'uguay, 

Nilo havendo numero suficiente de SI'S. senadores o Sr, 
vice-prc;;idente doclaruu que não podia hal'er sessão. 

O Sn. to SEcnETAr.IO deu conta do seguinte 
EXPEUlENTIL 

Oflicio do SI', presidente do senado, datado de hoje, 
participando niío podol' comparecer Ú, sessões durante os 
dias dc nojo, em que se acha pelo fullocimcnto de seu il'lnüo 
o chefe de cSfluarlra Francisco Pedro Limpo,-Mandou-se 
desunojar. 

Outro da mesma dala , do Sr. scnador mUl'qucz de Caxias 
participando quc !l0l' doente não podia comparecer ás 
sessões.-Inteil'udo. 

Enl seguida o SI: vice-presidonte, convidou os Srs. sena
dores presentcs para occuparcm-so CIl1 tl'uhalhos dc com
missões, e disso e que a ordem tio dia seguinte era a mesma 
já designada. 

ACTA DE 21 DE JUNHO DE 18Gt 

pnESIDENC1A DO sn. VISCO~Dll DE An.~ET8', 

A's 11 horas da manhã, f07.-se a chamada, e achúnIo-se 
Ql'csentcs os ~rs, \'iscolldo de Abaeté, IIlclIdcs dus Santos, 
felxolra ue Souza, Almc\(!a e A Ihuqucrque, Cal'llcil'o de 
C.ampos, bar~o de S. Lo~rilnço, PUl'nllllOS, Uodrigucs Silva, 
VIsconde de Sapucnhy, vlsconue do SuasslIlla, bal'~o do Pi
rapama, JulJim, Souza na.mos, visconde de ltnhol'ahy, Si
queIra e DIQlIo, Souza. QueIroz, Nnbuco, Pompêo, Zacharias, 
Il1nr!juez de Abrautes, visconde de Jequitillhonha, Dias 
Vieirll, Dias de Carvalbo, visconde da Boa-ViGta, Souza o 
i\lello, D. Manoel, ::louza i1ranco e b,mio de Muritiba, 

Pil!ti~rão com causa parLicipada os Sl's. Dantas, ba,.Jo de 
Cotegipe, burilO de Moruim, barão de O~al'abi:n. Calldido 
Borges, EU5cbio, Paula Almeida.. i'aul;~ Pessoa, 'Sinimbú 
V.ieira da Silv,l, FCl'nundcs Tones, lIlarra, llWqUCZ de Ca~ 
XIaS e mal'l(ucz de ltanhaenJ; c sem [Iarlicil'HCilO os Srs. 
Forraz, Cunha Vasconcellus, barão de Anton'ina, Camlido 
Baptista, FC'Tcira Pcnna, l'imcnta Dl,ono, AI'Olljll Hibcil'O 
Silveira {I il IIlotta,l1ollscca, marquez du Olinda, OUoni o vis~ 
conde de UruguaI', 

Não havendo numero sumci~nte de Srs. senadores, o SI', 
presidente (kclal'ou (lU e não podia haver sessão. 

O Sa, 3° SECIIETAIIlO, servindo de 'lo, deu conta do sc
g Ulute 

EXPEOlENTE. 

Um omcio datado de hojo, do ministerio do imJlorio, com
mU1Ilcando que amanhá ':1.2 do corrcnte, (.-1 bora da tanle 
será recebida no p;l~O da cidado, por Sua nlagestade o lmpc: 
radol', n dBputnçllo do, sCl1ado que tem de alll'CSCl1~iu'-lhe a 
re~postn á [alIa do thl'ono,-Intcirado 

Oult·o de 11 rio cOITcnte, do 1° secretario da camara dos 
deputados, acompanhando a seguinte 

PIWPuslcio. 

tesA' l} horas damanh,lJez-sea ehama,(la.e a~hal'110-sc pl'csen- « A assemhlca geral rcsolve :' 
os Srs. Mendes dos Santos, !\lafra, fClxOIra de Souza, \ is- « Art, 1. ° Ficào approl'udas as se"uintes pensões an, 

Sonde, de S~ucnhy, mUl'lfuoz de ltnnhaem, Araujo Ribeiro, nuaes: de 600.,3, oada uma, concedidas "por decreto de 15 de 
(queml e e)lo, O. ~lunocl, ~Iscon,de do Suassunn, Çarllei.ro julho de 18G3 á D JOa!luilJa Elisa de A~meidll Vasconcellos 

de Gampos, Souza QueIroz, lompeo, Parallbos, Jobuu, VIS- I e D. Leonol' ,Uana Pereira de Vasconcellos, viuva e filha da 
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finado senador FI'anci5CO Diogo Pereira de Vasconcellos; 
de igual (!uanlia, concedida por decreto de 18 de maio de 
1864 á D.1heodora Amalia de Azevedo }'eeanha e D. Fran
cisca Ronodicta de Azevedo Per.anha, filoas'do finado C011se
llleiro Dionysio de Azevedo Peçanha; e a de 800,jl, sem pre
JUIZO do meio soldo flue pOt· decreto de a de llJalO de 18Gi, 
foi concedida ã D. Maria Francisca Leite CamÍ!'âo, vi uva do 
marechal de campo José Leite Pacheco. 

"Art. 2.' As agraciadas tem direito às ditas pensões desde 
a data dos respectivos decretos, 

« Art. 3.' l'ieão revogadas as disposicões cm contrario, 
« Paco da camam dos deputados, em 18- dejnnuo de 1861.. 

- F'm;lcÍfco José Ftl1'lado, presidente.- Tito Franco de 
Almeida, I" secretario, Pedro Luiz Perdra (le Soam., '20 
secretario, » 

A imprimir, 
" Requerimento do D,', Francisco de Assis Negreiro Castro 

omcial da secretaria do senado pedindo exoneraç,ão do dito 
logar.- A' mesa. 

Omcio do SI', senado!' Dantas, datado de boje, pal·ticipanrlo 
quo não podia COI\lpaI'CCcr ás sessões }Ior achar se do
ente e que o fm'ia logo que cessaS;le o seu encommodo.
lnteil'ado. 

Carta de G. F. Jones, datarIa de hoje, parLÍcipando que 
bavia fallecido ús 4 horas da madrugada o Sr. senador vis· 
eoude de lIlaranguape, cujo enterro deverá efTecutuar-se 
amallbà, sahindo o foretro da e(1sa n. I da rua de Santa The
resa. 

O Sr. -presidente declarou que a particip,a~no era recebida 
com profundo pezaI', e que se fana. cOllllllumcaçiio ao governo. 

Em seguida forão sorteados para a deputação ,(ue tom de 
assistir ao funeral do dilo Sr. sonador, 05 SI'S. Visconde da 
Boa-Vista, Jobim, mal'quez de Olinda, Cnnha Vasconcellos, 
Carneiro de Cnlnpos e visconde de SuassulI/l.. 

O Sr. prcsidcnte convidou os Srs. senadores presenles para 
traballlarcm nas COlllOlissões, e deu a ordem do dia seguinte: 

3' discussão da pl'Oposiçf[() tia camara dos Sl's. derutados, 
relativa. á dotação de Sua Al\eza, rt Prince2a Imperial, o de 
Sua Alteza a Sra. j). LeopolGlna. 

Conlinuacão da 2' discussão da pro[losic50 da mesma 
caroara, refónuando a legislação hypothecaria-, com as emen
tias das cOlluuissào3 do senarlo. 

Acn DE 2'2 DE JUNHO DE 18M .. 

PtlESlDENCL!. DO SU. 'VISCONDE DE ADAllTlÍ. 

A's 1\ e 11'2 da roanhii, fez-se a dwmada, c ac!lari!o-se 
pmsenles os :51'5. 'l'i5COll<lo !le Abaet •. Teixeil'a de SauZil, 
liICllllcs uos Santus. D. llJanoel, ArauJo IUlJeiro, Zae\mrias. 
Siqueira de Mello. Pompêo, 11innino, l'ollna, barilo de Muri
tiba, Souza e nJello, Souza Ramos, Souza Franco, Parunh05, 
barilo de Pirapama, i\abueo, Silveira da IUoUn, Candiuo 
llaptistll, Rodrigues Silva, c visconde de Sal'ueahv. 

Fallánlo com causa partccipada os Srs. l'cri'az, CUll 'm 
Vasconcellos, Dantas, barão de Antonina, burào de lUaroim, 
harão de Colegipe, barão de Quaraltim, urtrITo de S, Lourenço, 
Candido Dorges, Cm'neiro de Gampos, Eu,ellio, Pada Almeida, 
Souza Queiroz, Paul;! Pessoa, Almeida Albuqucrque. l'imenta 
Dueno, Vieira da Silva, Sinimbú, Dias Yieir,t, 11crnandes 
Torres, Jobim, Dias de Carvalllo, lIlafra, marquez de Ahroa· 
les, marquel de Caxias, marquez de llanhaem, manjlIC7. de 
Olinda, Ottoni, visconde da Doa Vista, visconde de lLabo
rahy, visconde clc Jeq\litinhonha e visconde de Sua5suna. 

Não ha rondo numero sulliciente de senhores senadores o 
Sr. presi!lente declarou que não havia sessão. 

O Sn, 3' SEcnETARIO servindo rle l' deu conta do seguinte. 
EXl'EDIE~TE, 

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

forcas de terra para o anno financeiro de IBM a 1865 e que 
ia àirigil' ~ suncção Imperial. 

A arclllYar. 
Outro da mesma data particillando que a dita camara 

adoptou a5 emondas feitas pelo senado à resolucão da 
assclllbléa gemi que espaca por 4 allllos os exallles prepara
todos feitos nas faculdaues de direito e dc medicina do im· 
perio, e que Ia dirigir ã sallccão imperial. 

O mQsmo destino. -
Outro de igual d,tta, acompanhando as seguintes 

PROPOSIÇÕES. 
({ A assembló<t geral resolve, 
« Art. 1'. Ficão approvados os decretos ns. 3,049 de G de 

fevereir" de 18G3, 3, I G 1 110 9 de outubro del8G3 e 3,í!G3 
de 21 de março deW6i em que se estrtbelccom as condi
ções com que fui concedido á Luiz lJouliech lavrar a mina. 
de carv110 de pellm descoberta Ilas margens do río Jaguariio 
c nos aflluentes. na província do !lio Grande (lo Sul. 

« .Art. 2°. l'ic[o revogildns todas as disposições em con
trano. 

« Paço da canU\I'i\ dos deputados em 21 de junho de '186i. 
- Francisco Jose Furtado, presidente. - Tito Franco de 
Almeida, l' scel'ctario.- l'e(ll'o Luiõ Pereira de SOUZil. 
2: secro tario . » • 

« A assemlMa geral resolve: 
« Ar!. 1.' O governo fica autorisado para mandar pagaI' 

no ex-soldado do extillcto corpo de artilhamt de marinua, 
Juli.o Antonio de CaryaltlO, os vencimentos que lhe são (Icvi
dos em rchcão ao tempo decorrido de 15 de fevereiro de 18'27 
a 27 de agôsto de 11n8. 

« . Ar!. 2.° Fic,lo revogadas todas as disposições elll con
trano, 

" Paço da camnra dos deputados, em 21 de junho de 186i. 
- Frandsco Jusi! Furlado, lll'esidentc.- Tito F'l'allcO de Al
meida, 'I' sccretario,- Pedro Luiz Pereira de Souta, 2° se
cretario. " 

A imprimir. 
Officio de II úo corrcnte, do presidente da pl'ovincia de 

Santa C,ltllarina, acompanhanrlo um exemplar impl'es&o tio 
relatol'Ío ilpl'c:;clltado ã asscmbléa legislativa úa provincia,na 
abertura da pl'imeim scssào ol'dinaria da 12" legislatura no 
,lia '2 de marco do con'cntc anno.-A archiva!'. 

RC'jucl'imclito de Alonso Carneiro Pestana de Aguiar, 
[ledindo ser nomeado para o lagar que tiver de ser provido 
na secretaria do ~enat1o pela demissão pedida pelo Dl'. Assis 
de Negreiros Castro. - A' mesa. 

O SIl. 2' SECREUlHO Icu o seguinte. 
PA[;ECSn n.1. l.mô1 N. 2i, DE 22 DE lUNno DE 18Gi. 

E.rp']c a 1llatcr;a do l'Cr!lie'rimenIQ em que a Dl'. F"ancisco 
de Assis Negreiros -Caslro pede e$oneraç,'lo (lo Ioga?' de 
ollici~l da secretaria rio senado, e cone/ue q!tC se cOllceda 
a cxoneraçüo rrqucrúla, e que, havendo-se por extincto 
o IOf/ai" jJ1'oceda-se n.a forma do art. 63 do regulamento 
de l[j tle (Ie,cmúro de 1863. 
Em sessilo de '20 do COI'l'Cnte mez leu-se, e foi remeltitlo á 

mesa, para interpôr parece!', o requerimento do DI'. Francis
co de A,~is Negreiros Casll'o,cm que pede exoneraeão do losar 
de official dl sw'etaria do senado, allegamlo pará isso que as 
suas Cil'cl101stancias não lhe permittem exercor, comaactivid,l
de lIccc.ssaria, as fU!lcções tio logar, para o qual fúrn nemea
do, 

Em obediencia ao tlue o senado deliberou, a mesa passa a 
expondor a sua opinii1o àCllrca do deferimento que deve tcr 
a petição, c neste sentido: 

Considerando que os officiaes da secrctnl'ia, e mais em
pregados do senado têm o direito de pedir Jemissi10 dos sous 
empregos, quando não pódem, ou não lhes convem continuar 
a exerce-los: 

Considerando que pela lei de 13 de junho de 1887 os ofi
ciues das secrútarías, (lol'teil'os, e mais amciaes do serviço das 
cUIDaras legislativas são empregados publicos, amoviveis, 
segundo parecer C011vClliellte á camara a que pertencerem: 
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Considerando que o regulamento de 15 de dezembro de 
1863 determina no art. 9, - que nenhum empregado vodcrá 
so!' demittido senão pelo senado em virtude d~ proposta da 
mesa, declarando-se nolla os 010111'05, que justlfieal'om a 
demissão: , 

Considerando que no caso) de. ql~O so. traia, a demissão é a 
pedido, e os motIVOS .que a justl.fic~o sao os que allega o pe
ticionario, e a mesa Julga plauslvels: 

Consídel'ando, finalmente, que pela demissão que houvor 
de conceder-se ao peticionario o logar que elle exerce deve 
ficar extincto na fÓl'ma do cupit, t·, secção 1', ar!. 1° do 
citado regulamento, procedendo-se á substituiçãO nos te1'lUO~ 
dos arts, 61, 6'! e 6:1 do capit. 6°: 

Offerece, para disculir-se, o seguinle 
PAnECER: 

1. ° Que se conceda no Dl'. Francisco de Assis NegrcirJs 
Castro a exoneração que pede do logar de orncml da secret,," 
ria do sonado; 

2.0 Quo o logar que fica cxl!.ncLo seja substituido ;~1 fÓl'ma 
do llrt. 63 do regulamento de 1a do dezembro de 18b". 

l)aco do senado em 2'2 de junho de 186í,- l'isconrlb 
de Aó'acté, presidodte.-H. Fcrreira I'C1\l1a, 2° secl'etarÍo.
illanoel Teixeira de Souza. 3° secretario. - J. iJI. da Silva 
PfI!'anILQs. 

Reservado paI'a entrar na ordem dos trabalhos, 
Em se"uida o Sr. presidente convidou os Srs. senadores 

presentes" para trabalharem nas commissões. 

le'" sessilio 

EM 23 DE JUNHO DE 1864, 

PRESlDE:tCI.\. DO SR. VISCONDE DE ADAETÉ. 

Str.lllIIARIo.-Expediente.-Ordem do dia.-Dolação de Suas 
Altezas. Discurso do Sr. Zacharias de Góes. Ávprova9iio 
da proposição.-Reforma. hypolhecaria. Votaçfto, 
A's 11 horas da manhã achando-se presontes os SI'S. vis

con~e de Abaeté, Mafra, Carneiro d0 Campo~, Jllen~es dos 
Santos, Souza Queiroz, Ferreira Penoa, Arnujo Rlbeu'o, VIS

zoode do SUilssuna, D. 61anoel, marquez de It,\tlhaem, Jo
oim, visconde de Sapncally, barão de S. Lourenço, Cunha 
Vasconcell05, Pompêo, Almeida Albuquerque, Pimenta lJue
no, visconde de Itaborahy, Dias de Carvalho, Souza e Mello, 
Nabuco barão de lUuritiba, Toixeira de Souza, Zacharlas, 
mllrqUO~ de Abrantes, Siqueira e lHel1o, Souza Ramos,. Pa
ranhos, barão do Pirapama e Souza Franco, o SI', preSIden
te abl'iu a sessão. 

COlnpare~êrão logo depoii!. os Sr~. lI!arquez de Olin~a, 
Fonseca, VIsconde da Boa,VIsta, SilveIra da DIolta, DIas 
Vieira e barão de Antonina. 

Faltârão com causa participada os Srs. Dantas,barão de CQ· 
tagipe, barão de 61arOlm, barão de Quarahim, Candldo Bor
!l,es, Eusebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Vieira da Silva, 
8inimbú, Ferreira. Terres, marquoz de Caxias Fernandes 
Torres. yiscondo .Ie Jequitinhonha e Candido naptista; e sem 
participação os SI'S. Rodrigues Silva, Oltoul, Ferraz c vis
condo do Uruguay, 

Forão lidas e allprovadas as aetas de 18, 20, 21, c 22 do 
corrente mcz. 

O So. 1° SECRIlTAnlO deu conta do seguinto 
EXPEDIENTE. 

Olllcio de 22 do corrcnte do ministcl'Ío do imporio, con
tendo o olllcio do presidente da provincia do Minas-Geraes 
de H, acompanhando as cópias das actas da eleiçao de elei
tores especiaes a. que se procedeu no dia 15 de maio proximo 
passado, na parochia. da cidade de Campanha. -A' commis
são de constitui2ão. 

q ·Su. 2- SECRETARIO leu as seguintes l'edacções, dos 
projcctos do senado: 

ia, declarando ter direito a viuya do marechal de campo 
Gustavo Henrique Brown, á metade do soldo com que {oi o 
mesmo reformado; 

2", autorisando o governo a conceder a D. Amalia Regis 
.Muniz Ilarreto, fillm legitima e unica do finado chefe de 
divisüo João Fl':lIlCisco ne"ds, o monte·pio que Vercebia a 
sua vil1Ya, m~i da agraCiada. - Ficou sobre a mesa. 

For;10 lambem litlos os seguintes pareceres da comnlÍssão 
de constituieão : 

" O SI'. Darão do Quarahim, declarando nào poder vOll<ll' 
já ao nra~il por continuarem 05 motivos que o obl'igárão a 
auscntm'-se com licença úo senado, c allagando que os mem
bros tlesta ca;;a em ideuticas Cil'Cllmstancias se tBm malH.!;tdo 
pag~l' o subsidio da aclual sessão legblativa, requeI' q ua se 
pratique com alie o mesmo, mandando Ullll1itli-lo lIa folha 
do senado com os vencÍlllcntos re3vectivos durante a presenlo 
sessão. 

" A commissão de constituição, a quem o senado ordenou 
que désse p1trccGI' sobre e3sa pretenção, respeitando o prece
dente alloga'lo, é de parecer qlle se defira como o supplicante 
requer. 

" Pnco do senado, '23 de junho de 1864,-Visconde de Sa
pucah;j,'-Solt<:a Ramos, " 

« A commíssão do constituição, dando parecer sobre a 
elcicM ullimamente fcila na provinci~ de pernambuco, da 
qual procedeu a nomeação do conselheIro FranCISCo XaVICI' 
Paes Barreto ~m substiluicão do visconde de Alhu(lucrque, 
I'cconheceu-a válida em sua'ljuasi tOlalidade ; mas, em rllzão 
de duvidas rolativas a algumas [loucas pal'ochias, resolveu o 
senado que se exigiílsem informações a respeito dellas, fi
cando adiada entretanto a decisão respectiva, 

« As parochias, onue essas duvidas recl'eseêrão, são : a de 
S. Gonçalo de Una; a de Quipapú, a do Exú, e a de S. Cae
tano. 

" As informações prestadas pelo actual presidente da pr~
vincia mal pud~rão por IIlcompletas, quanto as tres pl'lmel
!'as parocltias, enc~mlfihar para um juizo seguro, 

" Consistem ellas nas actas das eleicões primarias, cujo 
exame deu o seguinle reluItado: • 

PAROCHlA DE U;U .. 

" No 1" de novembro de 1863 foi orgil.nisada regularmente 
na matriz a mnsa pal'oehial sob a presidencia do Jo juiz de 
paz o capitão Manoel Xavier Paes Ba1'l'cto, sendo eleitos me
sal'Íos o paul'e Anlonio Jacome de Maujo, Manoel Chrisos
tolUO de Lima, Paulo (ie Amol'im Salgado Junior e Henrique 
Augusto nlillet. LaVI'ada a acta, por ser já tarde, forão en
cerrados os trabalhos. 

" No dia 2, começQu a luta das parcialidades políticas Íute" 
ressadas na eleícão. Apparcceu a divisilo (lue deu origem a 
duas eleicõcs; úma !la matriz, outra no omtodo ou ca.pella 
do engOliho Una. A causa uesta devisão IÍ nurrada di versa.
mente em cada uma das actas da d·uplicata. 

{( Resa a da matriz, que nesse dia não c 
ás '" horas da tarde, pouco mais ou menos, 
nem os dous mesarlOS Paulo de Amorim e 
Henrique Augusto ]lIillel, o povo ali reunido reqnerêra aos 
outros dOlls mesa dos presentes padre Antonio lacome de 
Araujo e ~lanoel Chri$OstOlllO de Lima, que, de aecordo com 
a lei, fossem continuados os trabalbos eleitoraes, Convidado 
o '20 juiz do paz Felix: de nal'l'os PimeGtel, que se achava 
presente, escuson·so por doente, e então o 3° juiz de paz, 
taníbem mesado, padre Antonio Jacome de Araujo assumiu a 
presídcncia da mesa e ú completou. 

"Comecou a ta chamada dos votantes, servindo para ella o 
edital alll.xado no interior da igreja, e continuou até o 50 
quarteirào, qnando senuo G hora:; da tilrde, pouco mais ou 
menos, apparecêrão o 1° juiz de paz e os duus lllesarios Sal
gado o alillet. O 3· juiz de paz cedeu a prcsidencia ao 
to, o {lUal recusou-a por uão reconuecel' ti. legitimidade dos 
tres novos mesarios, e com os seus companheiros assigllou 
um protesto, que foi incorporado na acla, 

«Nesse documento dizem os protestantes que apresentando
se ~a matriz á hOI'~ da loi, achát'ão a mesa occupaUlt IJelO 
3° JUIZ de paz e maIS tres pessoas, que dlssel'[o ser mem Jl'os 
della, nomeados antes de sua chegada. pOl' aquelle 3° juiz de 
paz, e recusárão, menos o juiz de paz, ceder-lhes os logares. 
N O mesmo protesto declal'árão que convocál'ão os vota~te.~ 
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para se reunÍl'em no Engenho Una ao meio dia, por estar 
fechada a igreja do Livramento, cujas chaves o vigal'io não 
quiz entregar. 

• O 30 juiz de paz contra-protestou, negando ((ue o compa
recimento dos advet'sarios fosse ás 9 boras da manhã, procu
rando destruir a razão dada para a recusa da presidencia, 
e acoimando de illegal a reunião no oratorio do Engenho de 
Una. 

I( Nota-se nesta neta a declaração de que os novos mc
sarios se prestárilo a cedet' seus logares, e ((UO o l' juiz de 
paz nem assim quiz aceitar a pl'esidencía da assembléa 
purochial. 

" Nota-se tambem a narração de que, p,m conscquencia de 
boatos aterradorcs, despertál'a-se a attenção das autoridades 
e compareceu o delegado alferes C~rlos !osé de Sir[ueir<l: pam 
manter a ordem; o qual COIU all'el to fOI causa do não Ir por 
diante uma altercação do 1° juiz de paz e um companheiro 
com outro cidadão, donde podião provir funestos J'osultados, 

" Consta finalmente desta aeta que se concluiu o rtlcebi
monto das cerlulas a B de novembro, c se recolhêl'i!o 80'2, que 
forão apuradas no dia 1, 

{( Refere a acta ria eleição do oratorio do Engenho Una, 
que no dia 2 o 1" juiz de paz e os dous mesadas Salgado e 
l\líllet comparecerão lia matl'tZ ús 9 horas da manhã, e acba
rão seus lagares occupados por membros intrusos apoiados 
pelas bayonetas do delegado do terlllO ; e por isso não tendo 
outra igreja onde se fizesse li eleicitO, convocilr50 os votantes 
para áquelle oratorio, e ahi, ás f2 horas da maahã comple
tárão a mesa e procedêrão á primeira chamada: 

{( Transcreve-se o protesto feito na matriz omittindo-se um 
accrescen tamento em que se confessa que o 3° juiz de paz 
cedêra a presideucia ao primeiro. 

"Transcreve-se igualmente o oílieio dirigido ao presidente 
da provincia, dando parte dos acontecimentos, 8 queixando se 
do emprego da forca armada na matriz. 

" Concluiu-se o j'ecebimellto das cedulas a ~ de novembro, 
e nesse mesmo dia se fez a apuraMo de 891 que tinbão sido 
recolhidas. • 

" Pela historia destas eleições, extralüda das aetas, ê mu
nife~to qual deve ser o embar<lco da eommissão na apl'ecia
e[o dellas. Tem diante dos olhos narracões entre si eontra
j:ias e eontrudictorias, O fio que podia guiar em tal labyrin
tho seria uma informação imparcial e autorisada. A eom
missão solicitou-a do nctual presidente de Pernambuco, o 
qual em omeio !l. 73 de '22 de abril, diz te-Ia dado no de 
n. Oi de 18 de março; mas este oílicio não apparece, nem 
na secretaria do senado, nem na de estado dos negocios do 
imperio. O presidente sob cuja administracão se fez a eleicão 
achou defeitos nella, pois consta das aclãs do collegio erei
toral do Rio Formoso, que a este loi recommendada a sepa
ração dos votos dos eleitores de Una na apura ,,10 respectiva. 

" Comquanto, porém, a commlss[o não possa affirUlar com 
segurança onde está a verdade; acha-se todavia habilitada 
para declarar que nenhuma dellas deve pt·cvalecer. A falta 
de formalidades substauciaes fere de nullidade ambas as 
eleicões. 

,/1. o Na matriz nlio foi reorganisada lp.galmente a me5a. 
Faltando tres mcsarios, porque dous não tinhão comparecido 
e um passára a presidir a assembllÍa parochial. por ser o 
3° juiz de paz, este nomeou primeiramente um eleitor em seu 
logar, () depois mais dous cidadãos para suhstituir os outros, 
sendo desCarte todos nomeados SÓlllente pelo presidente. Nao 
era assim que se devia proceder: a esta h)'potbcse era ap
plicavel o ar\. ~o das instruccões de 22 de agosto de 1860, 
que manda eleger os dous ultimos mesarios por escrutinio, 

« 2,· Não consta que se guardasse o preceito do ar\. 61 da 
lei do regulamento das eleicões relativamente á guarda da 
uma, qu~ tem p.or fim assegurar que esta não fôra violada, 
e que eXistem ah as cedulas lançadas pelos volantes, e só
mente essas 

« 3. 0 Collige·se da propria aeta que o delegado de policia 
não lôra estranho aos acontecimentos do dia 2, havendo in
tervenCão de forca armada. 

" A' eleicão dô oratorio do Engenho de Una tem primeiro 
que tudo o' defeito do logar do. reunião, o qual posto que 

. minorado pelas circumstancias da occupação da matriz per
manece na consideração de ter sido oll'erecida ao 1° juiz de 
paz a presidencia, embora seja esta assercão contestada na 
acta respectiva, depois de confeSSfl.la na (ia matriz: o que 
põe a m:1teria em confusão, 2.° Foi aberta a m'na antes de 
concluida a terceira chamada, pois que na primeira e se
gunda houve contagem de cedulas, 3. o Apparece um numero 
de votantes inverosimil, sendo superior ao dos que comparc
cêrão na matriz, em um logar distanto meia legua da povoa
ÇãO, onde tambem se fazia a eleicilo. 

Finalmente o complexo dos acónlccimentos que occasio
narão a duplicata induz a não dar credito a nellhuma das 
eleicoes, 

(c' I'arocbia de Quipapá. 
« No di,!- 1° de novembro Cai ~ meso ol'~anisada legalmen

te pelo 1° JUtZ do paz JoãO Ttmotheo ae Andrade com os 
mesarios Domingos !.IetTeira de ~lacedo, Bernardino Josê de 
Scna, Candido Jose Cavalcanti e Claudino José de nl~llo, e 
trabalhou t'egubt' e tranquillumcnte até que no dia 2, rece
bidas apenas trcs cpdulas, o juiz de paz levantou-se de sua 
cad ~il':\, e se retiro.u, pretendendo levar os livros da eleição, 

'í.a não consegulU pOI' embat'oço que puzerão os membros 
'lleso e Cidadãos prcsentes. Os mesari05, permanecendo 

em seus assentos por algum tempo, á espera do 10 juiz do 
paz, que nãO voltava, convidál'ilo ao 2' tenento José dos 
Santos Silva Junior, o qual compareceu e assumin a presi
dencia da mesa: arrombando a urna, por quO o 10 jniz de 
paz não se pl'estúra á cntres-a da chave, e o JUIZ municipal se 
achava distante da fl'es-uezHI. mais de 12 leguas, restituiu aos 
votantes as tres cedulas recebidas, pt'ocedeu á chamada e 
continuou os lI'abalhos até as seis horas e meia da tarde, 
recolhendo-se as listas dos votantes dos dislI'icto de Quipap:i, 

« Collige-se da aeta que a causa do incidente da retimlla 
do juiz de paz fôra seu propt'Ío acto-provocando discussões 
calorosas, imlo á porta da igreja altercar com os cidadãos, a 
ponto de se levantat'em gritarias e haver espancameutos, quo 
afugentárão os curiosos 'ali presentes. 

« Nada mais consta da aeta da eleição que passou a ser 
presidida pelo 20 juiz de paz. Não farão remetlidas á eom
missITo as actas da continuacão do recebimento das cedulas e 
da apUt'1leão, aIas esta eleiçiio concluiu-se, pois, no collegio 
deitol'al ae Caruarú, compareeêrão com seus diplomas 32 
eleitores procedentes dalla, 
. " Consta de ducumentos qlIe a commissão possuo e vão 
Juntos a este parecer, o segumte : 

« No dia a de llovembt'o, indo os mesariOIl e o 20 JUIZ de 
paz continuar a eleicão, foi-Ibes vedada a entrada da matriz 
pela tl'opa ahi postaâa de ordem do subdelegado, o meslllo 
João Timotbeo, que tinba deixado o exet'cicio de juiz de paz 
o assumido o da policia, Em taes circumstancias deliberárão 
fazer a eleicão !la casa das audiencias do 2° juiz de pnz, e 
ahi pl'osegult'!lO; porque no dia 4 acbúrão o mesmo impedi
mento na matriz, o a B farão a tê accommeltidos na porta da 
igreja e repellido~ pelo suJJdelcgado, 1° Juiz de paz, á frento 
de 50 guardas nacionaes, o qual, pondo sentinellas para em
bargarem a entrada a seus adversarioi politicos, arrombou a 
uma (lue continha as cedulas recebidas no segundo dia, e o 
coft'e que a encerrava, cujas chaves estavão em poder dos 
legitimos mesal'Íos. 

« Concluida i1 eleiçiIo oíliciou-seao presidente da provincia 
no dia 6, dando parte do occorrido e remettendo a acta da 
apuraçãO, que não foi presente á commissão nem tão lJOUCO 
o farão as do recebimnnto das cedulas, como retro se declara. 

" Exposto assim o que consta ter sido praticado pelos me
sarios da primitiva organisação da mesa e seu presidente 
20 juiz de paz, cumpre narrar o procedimento do 1° juiz de 
paz der ois que interrompeu a eleição no dia 2 e desamparou 
a matnz, 

« Reza a acta lavrada no dia 1 que este juiz de paz se apre
sentára na igreja a 5, e oíliciára aos quatro mesarios legitimas 
pam comparecerem ali e continuar-se a eleição; mas ,não acu
dindo elles ao cbamado,forão nomeados pum substitui-los os 
cidadãos Venancio Josê Ferreira da Cruz, Bernardino Soares 
Pinto, ,alferes Manoel Ignacio de Paula e l\liguel Felippe Ri
beiro. 
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« Declarando as causas da interrupção, reporta-se a uma 
aeta que não foi remettida á commisslio, da qual diz constar 
que o 1° juiz de paz suspendêra o aeto por terem os quatro 
mesarios vioI,~do a UI'na; e que, tendo dado conta dIsto ao 
presidenle da província, este mandàl'a que continuassem os 
tl'abalhos alei tomes, os qm,es em vil'tudo ,lo tal ol'dem 1:0' 
COt\lec[mlo no 4ia ri pelas !I horas da manhã, tendo-se feIto 
a primeira chamada a 2, 11 segunda em ti e 6, e a terceira, a 7, 

« Forão recolhidas 1,800 cedulas, que, apuradas no dm 8, 
derão o espantoso resultado de 48 eleitores com 1,500 votos 
e 48 supplentes com 300 votos ~ad~ ~m. , 

« A commissão Corma o segumte JUIZO s,obre estas elelcões, 
« A presidida pelo I" juiz de paz Joã~ Tlm~theo de Andradc 

não pode subsistir. Sem fallar nas vlOle~clas emp reg~das 
para afastar os adversarios, bastãO os ViCIOS su!JstanclMS 
do que está inquinada essa elei~ão, como as actas patcnteão, 
para sua nullio,ade. _ ' 

« Em primeIro Ioga:, nao. ha certeza ~a legalidade daCor· 
maçãO da meza puroclllal DIZ ,:1 acta úe. i d~ Il~vemuro: «que 
« em razão de torem os mcsanO$ Clau[hno "ose dcMllllo, Del' 
« nardino José de Sena, Domingos fCl'l'eil'a de Macedo, e 
" Candido José Cavalcanti, abaIHlonado a mcsa, fOl'iío nomea
"dos para os substituIr, os cidadãos. Venancio José Fer
« reira da Cruz, llemardlllo Soares 1'lOto, alferes Manoel 
« Ignacio de Paula, e "ligueI Fclippe Ribeiro, de accore!o com 
" I) arl,io das IlOl)aS ionstruccões de 1860,,, lIlas nüo diz qual 
foi o processo da nOllleaciio 'para a autol'idade superior [que 
neste caso é o senado) conhecer se a núllleacão Coi feita de 
accoTdo com o art, io citado. Não basta aizer: «Cez-se 
quanto a lei determina, " é indisllensavel expôr miudamente 
todas as formalidades que se pralicál'ão, Esta regra, ver
dadeira em relacão a qualquer lei que pl'escreve formali
dades deve prinêipalmcute ter applicação na l~i de el~icõcs, 
onde imperão despoticamente 11 fl'aude o a nnmorahdade, 
A influencia das mesas é l1Io poderosa que não raras vezes 
se faz uzo de artificios reprovados para 6xcluir mesarios que 
não agl'adão ao juiz de paz presidente, e substitui-los por 
outros de ~ua feiçi1o, 

« Em segundo logar não foi observada a lei na apuracão 
do votos. Não é humanamente possivel apurar em um aia 
1,800 eedulas, contendo cada uma 4.8 nomes, se Corem lidas 
uma por uma, como quer a lei. E é ponto de notar que se 
désse a unanimidade de 1,tiOO votos para cada eleitor; e 300 
para cada sll~plente II 

« A eommlssão não pó de aconselhar a approm~ão de se
melhante acto, a que so deu o pseudonymo de eleIção, 
. "Quanto á eleiClio que acabou presidida pelo 2° juiz de paz 
tenente José dos' Santos Junior) posto que se affigul'e em 
melhores circumstancias, todav1[\. não é dado á commissào 
ajuizar de sua legalidade em todo o ponto por não ter a 
narração oJlieia! do processo eleitoral do dia 3 de novembro 
em diante. 

"Cumpre, portanto, exigir do presidente da provincia a re
messa das actas daquelles dias, acompanhando-os com suas 
informaciles 8 parecer sobre a materm. Se taes actas não 
exiM!rem é f~r~oso desde logo proccder a nova eleição na fre
guezla de QUlpal'á. A ralta de documentos que prove a 8xis
tencia de um acto que não se póde provar de outro modo, 
tem o mesmo etreito que a não existencia de tal aeto. 

PAROCDLl. DO EXU'. 

« Duas eleiclies primarias se fizerão tambem nesta parochia 
uma na matrIz, outra pl'incipiada em casa particular o aca
bada na matriz. 

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

o impossilJilitar de servir ,na eleição, e ahi prosseguirão ~5 
trabalhos ate o úla segumte, por durar o mesmo Impedi
mento; mas a trez, tenuo se retirado a forca armada com o 
delegado, em direçfio á villa do GI'anito, coiltinuou na matriz 
o pr?cesso elelt?ral, e findou, pelo que se collige da acta, 
no dIa 5 tranqulllamentc; tendo-se recebido 83i ccdulas. 
N,io se nota i~regularidade substancialllcssa eleicão, 

" Na m~tl'lz compareceu ~10 10 de novembro õ 30 juiz de 
paz do 2° dlstl'lcto da parocbla João Lopes Caminha. ReCem 
a acta que Caltando todos os juizes de paz do 1° districto c o 
I" e 2° do 20 districto, recahil'a a presidc'lcia da assembléa 
parochial no 3° dito João Lopos Caminha, E, dando o motivi) 
da Calta dos mais vot,~dos, declara que o 1° juiz de paz do 1· 
disll'icto Casimiro Corr8a Pinbeiro de Alencar tinha impedi
mento que o obrIgava a enviar, antes de 9 de outubro, ao 2", 
hSUltlO de A:raUlO e Albuquerque as ordens da camurll mu
flIcI[lal e a CIl'CU ar do (ll:esldente da provincia para a eleiç;lo; 
CJue este allcgou o motivo attendlvel; que o 3° se ll1udúrD. 
para o Ceará; e que o i" estava ausente. Passando ao do ':1," 
di,tricto ((IUe ó o mais visinho), declara tambem os impedi
I\lentos do 1° e 2"" vindo ~est'al'te ,a ser o 3°, JO<1o Lopes 
CUIllHlha, quem deVia preSidir a elmcão. Portanto Cormou 
elle a Ille?a e proseguiu na eleição, quê, a dar credito oi acta, 
durou ató o dta 7, e se recebêrão 2.14.9 cedulas, Not,,·se ao 
falta da assignatura tio juiz de paz lia aeta da apuracão 

« A. commissão de cOllstituiCãO, elltl1lcialldo seu juizo 'sob/' 
csla~ ~Iejçilcs, não póde deixar de considerar nu lia a que ..!? 
preSidIda por João Lopes Caminha. Pa1'1\ assim pensar bastai 
a incompetencia de tal juiz; estando desimpedido 'o mais 
votado do 1· districto, e tão desimpedido, que Coi Cazer a 
e1Clç;10 em outro logar emquanto durou a pressrLo da forca 
que lhe vedava a entrada da matriz, Pouco importa que enll 
tIvesse passado ao seu immediato os llapeis relativos á eleicão 
quan.do, os recebeu da camara muniCipal e do presidente' da 
Ill'OVIlICLa. 

« Estava impedido então; mas se compareceu depois é 

llorque tinha cessado o impedimento, e não podia negar-se
he a presidencia da assembléa Ilarochial. 

" A outm eleicão presidida pelo juiz competente Casimiro 
Corrêa Pinheiro de Alencar está nos termos de SC!' appro
va.t1a, não obstante ter começado em casa particular porque 
a ISSO deu causa a força armada que lI'ancava a porta da 
igl'e~a .e~l apoio de um acto illegal, qual a eleição presidida 
por JUIZ Incompetente, 

PAllocm" DE S. CAETANO. 

<lA duvida suscitada nesta parochia versava sobre o velda
deiro numero de eleitores que lbe tocárão, Na acta da elp,iciio 
primaria se affirmava competirem-lho quinze, mas o collegio 
de Caruarú sustentava serem 12, e tomou por isso em sepa
rado os votos dos tres excedentes, 

"ü presidente da província resolve a questão declarando em 
seu officio n. 73 de 22 do abril, que aquella pat'ocbia cabe 
dar 12 eleitOl'es. 

"Cumpre, pois, ordenar que os tres que de mais ali se ele
gêrâo passem para a classo dos supplentes. 

"Em conclusão do que fica exposto li a eommissão da 
parecer: 

" i,. Que se exijão novas ínfol'macões na fórma acima 
declat'~da, a resp,eijo da eleição da fi'eguezia de Quipapá, 
pre~ltilda pelo 20 JUIZ de paz tenente José dos Santos Silva 
Junior, 

, «2.' Que ~, approve a ele~çã,o dn; fre"uezia d~ Exú presi
dida pelo,!" JUIZ de ~az Ca~umro Corr~a Pinbeu'o de Alen
car"e seJao reconheCidos eleitores espectaes de senadores os 
preSidentes deUa. 

« 3.° Que se declarem legitimos eleitores da freguezia de 
S. Caetano os 12 primeiros eleitos, passando para o numero 
dos supplentes os tres, que de mais se elegêriio, 

« !i," Que se declarem nullas ambas as eleicões da freque
zia de pna e a de Quipapá, pI'csididas pelo' l' juiz de b paz 
João Tlmotheo. de ,Andrad.e e a do Exú, presidida pelo 3° juiz 
do paz do 2° dl.trlcto, Joao Lopes Caminha, 

« 5," Qllê Si mande proceder a nova elcicão na freguezia 
de Una. • 

2,\ 
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{( Paco, 20 dajlmho do 18Gi.-Visconde de Sapucahy.
Souza Ramos. 

ORDEM DO DIA. 

DOT.~Ç.i.O DE SUAS ALTEZAS. 

Entrou em 3~ discussão a proposicão da camara dos 
de~utados á. dotacão de Sua Alteza oi pl'inceza Imperiul, 
e Sua Alteza a Srã. D. Leopoldina. 

() 1iII'.Zachol'io!!l (Ie GÓI."!!l (presidente do conselho):
Sr. presidente, o silencio com que o senado tem votadú em 
duas discussões o projecto sobre que versa. o debate, sendo 
prova inequivoca do seu assentimento ás di,sposiç~es do mesmo 
projecto, dispensava-me por celto de VII' a tribuna tratar 
desta matoria; mas porque na discussão, que houve na outra 
camara, forfío as boas intencões do governo postas em duvida 
a semelhante respeito, Julguei conveniente tlizel' algumas 
llalavl'as (de necoI'de com o que por parte (lo governo se 
disse naf!uclla eamara), no intuito de restabelecer, e cnda vez 
mais linnal' a venlaue ácerca de um ponto espccmlmente 
que considero mais importante. 

Disse-se, SI'. presidente, que o governo, desviando-se das 
normas da lei de 29 de setembro de 18<ÍO, que estabeleceu a 
dotacão, o enxoval, o patrimonio e o dote das duas augustas 
pl'inêezas, milas do fundador cio impeJ'io, exagerou, no pro
jecto que se discute, todas essas verbas, excedendo muito 
a liberalidade quo dictou a refel'lda lei. Tratarei com espe
cialidade do dote, 

A citada lei de 29 de setembro de 1MO no artigo 11 dis
põe, e no tI'atado matrimonial se confirma, o seguinte: 
" Realizado o caso de sahir do imperio Sua Alteza, se lhe 
entre!l'ará por uma vez sómente, na fôrma do artigo 113 da 
constJtuição, 11. quantia de i50:000,jl, se9undo o padrãO mo
~etario, além da somma lnarcada no art. 4" para o enxovaL" 

Segundo o padriZo monetario diz a lei que deve ser paga a 
quautia de 1ÜO:000~,' importnucia ~ dote de cada uma das 
duas princezas, D todos sabem que o padrão mOlletario na 
data da lei de 18iO era o da lei de 8 de outubro de 1S1l3, isto 
ti - o {lue fixava em 2~1íOO o valol' da oitava de ouro de 22 
qullates,- padrão que a lei de 11 de setembro de 1833 alte
rou, declarando valer cada oitava de ouro de tal quilate 4;j}. 

l'05to isto, Sr. presillcntc, e sendo applícavel a ambas 
}lrincezas a disposicãO que citei, succedeu que, silbindo logo 
do imperio com anímo de I'esidir na Europa a princeza Sra. 
D. Francisca, foi-lhe entregue o seu dote em moetla forte e 
não em moeda fraca, recebendo por isso, não 750:000;5 de 
moeda corrente, com que não poderia haver 300,000 oitavas 
de ouro de '22 quilates, em que fôra computado o dote pelo 
}ladrão de 1833, mas tanta moeda corrente quanta bastasse 
}lara comprar no mercatlo 300,000 oitavas de ouro pelo preço 
então actual. 

Tendo por ultimo a princeza Sra. D. Januaria de fixar 
tambem na Em'opa a sua residencia, tratou de receber o seu 
dote, e a lei de 9 de setembro de 136'2 no art. 2'2 autorisou 
o governo a realizar as operações (le credito necessarias para 
se lhe entregar a quantia de 750:000$. 

Em face de semelhante disposiçfio legislativa, entendeu o 
governo que estava decidido, pOl' quem podia faze-lo, se pa
gasse o dote da princeza em moeda fraca, e consequente
mente, por despacbo do ministerio los negocios estrangeiros 
de 8 de outubro de 18G2 ao nosso ministro em Paris, fez o 
governo constar ao Sr. conde d'Aquila que estava autori
sado a entregar-lhe a importancia de 71íO:OOO,~. 

Como era natural, porém, Sr. presidente, o SI', conde 
d'Aqnilla reclamou contra essa decis<lo, e o fez tendo em seu 
favoI' o parecer de profundos jurisconsultos francezes, os quaus, 
aJ'gumentando pnncipahnente com a clausula do art. 11 da 
lei de 29 de setembro de t8<ÍO, seg'undo o padrão monetario, 
opinão que a intenção do legislado!', claramente revelada 
nessas palavras, é segurar a princeza um dote illdellendente 
das oscillacões do valor do meio circulante do paiz, dote que 
deve ser pâgo conforme o padrão monetario do tempo em que 
o dote se estabeleceu, e não segundo o do tempo do res
pectivo pagamento, 

Nestas cireumstancias, 51', presidente, o ministerio trans_ 
acto pOllSOU, c bem, que devêra reconsiderar o negocio, ou
vindo as socçiJos de negocios estrangeiros (l de fazenda do 
conselllo de estado. As seccões reunidas estudárão Com elTcito 
accur:ldamente a questllô elaborando um parecer, (lue 
lhes faz honra, e !lO qual, postas de parto divcrgcllcias 
sobre cOJlsid~raç5es secundarias, chega-se á conclUSão-que 
° dote da llrl!lCCZa a Sra. D. Januaria deve sei' Jmgo pelo 
padrão de 1833 e não ]leio de 18.íG, recebendo não 7(iO:OOOJ!, 
mas 1,200:000~; porque, valendo hoje no mercado, pelo Il(l~ 
drüo actual, 4,:~ a oitava de ouro tia 22 quilate" ~ão neceS;li
rios 1,200:000$ para a acquisiçãO de 300,000 oit:lY<lll 
de OUN.-Peço ao senado licença para ler alguns períodos 
desse parecer, (Lendo), 

« As expressões se lh~ entregará a (IUantia do 7üO:OOO;ll 
segundo o padnlo monetano - de {lue se servem tanto a leí 
de 29 !la setembro de 18iO, como o artii:o 1l do tratado ma
tl'imonial. equivalem a estas outras:-se lhes entregal'óí a quan
tia rle 750:()üD,fí em moeda que a lei fixou como padl'à? de 
valoreg.- Essas expressões tiverüo manifestamente por fim 
detenniila!' de modo inaltcravel a imporlanci(l do dole da 
Srn. princeza D Januaria, e não deixa-lo exposto ás o:;cilla
ções do valor do pnpel-Illoeda que, como se sUDe, tem COll

stituitlo de muitos allllOS atmz o mcio-circulante do lll·asi!. 
« Foi esta, e nITo po(tia ser outra a inteHigenciu. que se 

lbes deu quando realizou-se o pagamento do dote da Sra, 
princeza D, Francisca. 

" As duas locucões - pagamento em moeda corrente e 
paGamento segulllo o padrão monetario - não exprimem a 
mesma iUéa: a primeira rolere-se á moeda que effectivumente 
circula, a segunda ao typo mOlletario; a primeira considem 
o facto, a segumla a l'egr1\ estabelecida pelo legisladol'; e 
ne~sa mat~ria o facto sómente se póde achar de accordo com 
a lei onde a moeda corrente é metallica, ou formada de me
taes e de papel Jiducim'io realizave! á vontade do portadol'. 

« Entendo, OUll'osilll, que as palavras - padrão monetario 
- se referem, n!ío no tempo do pagamento do dote, mas à 
data da lei que o dccretou: 1·, porque, quando essa lci foi 
discutiria, nem se cogitava ainda em alterar o padl'iio mone
tado de 1833, e não li, portanto, de crer que o legislador 
tivesse intençlio de prevenir o caso de um novo padr.lo mo
neta rio ; 20, porque, senJo fóm de duvida que aquellas pa
lavras forão inseridas na lei de 1840 para detcl'IllÍnar a 
quantia certa e precisa que se havia de dar em dote á~ au, 
gustas princezas, as Sras. D. Januariu. e D. Francisca, fOra 
repugnante, não absurdo, que se tomasse para termo de 
eomparacão quantia, não o padrão monetario existente 
e conhecido, mas o padrrro que houvesso de existir na época 
em que se realizasse o pagamento, e que por eventual, con
tingente, e quasi direi Imaginario, nenlluma irléa poderia dar 
da ímportancia daquelle dote; 3·, porque, se em 184,0 o lc
;;islador não quiz que o doto fosse pago em moeda corrente, 
Isto é, na razlio de 3.$l600 por oitava de ouro de 22 quilates, 
tal era então o preço medio no mercado, e mandou conta-lo 
na razão de 2~500, ineollsequente e contraditorio fOra se 
tivesse admittido a hypothese de Suas Altczas o receberem 
em moeda ainda mais fl'aca que a de 184.0; 4", finalmente, 
pOl'que a intelligencia contl':lria á que dou á n.encionada 
clausula poderia estabelecei', como de feito teria estabelecido, 
uma injusta dilferença entre as duas augusta irmãs, :A que 
recebesse o dote antes de alterado o padrão monetaria nãO 
sorrl'orla o desfalque causado pela depreciacão do papel moe
da for maior que fosse esta depreciaçiIo; - mas a que hou
vesse de ser paga depois teria de sujeitar-se a esse desfalque 
e de h"ver muito menos do que a outra, O poder legislatiVO 
Hão teve, por certo, intencão de estabelecer tilo injustificavcl 
desigualdado. • . 

« A lei de 11 de setembro de 18i6 não teve em vista uma 
hancarrota parcial em favor dos devedores contra os credores. 
Em tal caso, olla seria iníqua e immQral. Muitos annos havia 
que o papel-moeda tinha expellido da circulaeão a moeda 
metallica e começara a dCjlreciar-se; de 63 1í3 o cambio 
Sobre a praça de Londres tmha, com algumas curtas o8cilla
ções para mais e para menos, descido successivamenle a 21, 
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que era o termo médio da cotação ~m 1846, isto é, uma 
oita va de ouro de 2'2 qUIlates valia entao no mercado 4$000, 

« Nenhum credor podia recusar o pngamento das quantias 
que lhe devessem, por serem realizadas em papel assim 
depreciado; nenhum devedor tinha obrigaçllo de pagar as 
suas dividas por outro modo; nem os credores do estado, 
nem os empregados publicos porlillo reclamar que lhes fossem 
pagos os dividendos e ordenados em moeda de valor mais 
real. 

« A lei interveiu, pois, não para alterar o que existia, 
mas para sanccionar ou autes authenticar o facto, para pô-lo 
em harmonia com o direito, e para evitar que o meio cir
culanto fosse eontinuando a depreciar-se. 

u A lei rle 1864 n,io foi, portanto, uma ~ei de esbulho. 
« Sâ-Io-hia, porém, se a quizessem apphcar ao pal;amento 

do dote da Sra. princeza D. Januarin, a rlual, pela já citada 
lei de 18iO e pela estipulacão final do ar!. 11 do tratarlo ce
lehl'arlo em 18H entre 8ua- filagest(ule o Imperador do Brasil 
o o rei de Napoles, adquiriu o direito de rccebê-Io na razilo 
de '2;ji500 por oitava de omo. 

« E ainrla quando não eXistisse essa disposiç,10 legal, que 
constitue uma excereão bem expressa á. regra geral rios pa
gamentos, parece-me que a lei de 1346, exigida pelas cir
cumstancias especiaes o internas do Ilrilsil, não poderia ser 
a(l[llicarla a obrigacões contrallidas antcriorlllento COIll um 
soberano estrangeil:o; e, se a familia desse soberano se acha 
hoje expulsa do throno que occupava, e não póde reclamar 
eontra a falta do execução do conll'ato matrimonial, creice 
para nós o dever de manter com lealdade e boa fé as contli· 
cões a quo nos sujeitamos. " 
- Tão justas e procedcntes, Sr. presidente, achou o roinis
terio as .razões em qno o SI', condo d'Aquila imrugnou a 
decistlo relalíl'a ao dole Je que se tr~l~, tão luminosas as 
i léas do parccel' das seccões do conselho do estarlo contidas 
no pal'ecel' alludirlo, que-nãO hesitou em indicar ao corpo 
lr.gisllltivo, uão só a convenieneia, mas a indeclinal'el neces
si,lade de mandar-se pagar o doto da princeza D. Janllaria 
em moeda forle, segundo o padrti.o mOlletario rle j8~3, e es
pem que o corpo legislativo, em face uas con~iderações que 
militão em favor da indicada intelligencia, n;io deixará de 
resolver que se eutregue como dote daqllella princeza a 
quantia de 1,200:000;jl. 

E, pois, SI'. presidente, se nos termos ria lei de 29 de se
tembro' de 18to, que estabeleceu o dote das duas princv'ws, 
filhas do Sr, D. Perlro I, os 750:000$, de que falia, devem 
ser considerados como moeda forte, de maneira llue elfec
til'amente se entregue em moeda eorrente a quantia rle 
1,200:000;;\, uão apal'lou-se o ministerio das normas da ci
tad,l lei; nem excerleu a liberalidade do legisladol' del8íO, 
C:ita heleccndo uo [lrojecto em discllssilo para cada uma das 
riu as aug-llstas princezas, filllas do SI'. D. Pedro lI, o dote de 
l,'200;000;;il em moeda conente, visto como eS:ie dole vem a 
sr.I' precisamente o lIlesmo que o de ;50:000;;5 fixado se;;undo 
o padriio monctal"Ío rio 183:J [leia referiria lci. 

O govemo ntlo achou raZil0 plausivel ([ue autorisasse dfi
ftlrença entre os ~otes das [lrincezas filhas do primeiro e o 
rias rio segun1lo unrerador. Eis o motivo que determinou a 
fixação do doto no pfojceto em discussão. 

Quanto ás outras verbas, que fazem objecto da Ill'Ollosicão 
que se discute, Sr. pre;,idente, é certo que a jei de 1810 dei
xallllo de referir-se ao padrão monetario, teye em vi~ta a 
mor:da corrente1 e, por c?nsequencia, as dilfcrcnças quo se 
nota0 (pam maIs) no proJecto nascem exactamcnte ria diITe
ren~1\ d,o valor da moedit e UilS cil'cumstancins do tempo. 
A~Elm ~ que, por eX~I~[llo, so em 1840 a quantia de l':lO:OOO.~ 
fOI dcstll1~da a acqulslç.io de predlos que olrereceEsem de
cento habItação ~s pl'incezas, hoje ninguem, que eótcJõ infor
mado lIa ele.l'açao fieral de IJI'e~os e do gosto e luxo que se 
ha deEenvolYldo na Cllla,le em materia de edificacão acharú 
~xce~siva a quantia de 30~:000;l, que o projectô d~stina a 
lllentlco fim, antes a consllJerarit extrcmillllC!lte modesta. O 
mesmo se póde dizer das diITerencas notadas no que toca á 
dotacão e enxoval. -

Pónderou,-se quo houvera excesso em estabelecer para carla 
uma da" pnncezas a dotação de 11;0:000$ por anno, quando 

a annuidade de Sua nlagestarlo a Imperatriz é de 96:$000, 
Qu~m não vê, todavia, a falta de paridalle entre a dotação 
do :Sua ~lagestade a Im pera tl'lZ o a das IJI'incezas? Salta aos 
olhos de todos que a annuidade das pl"Íllcezas tem de fazer 
face a despezas, tem rle sustentar encargos, que de nenhum 
modo pesão sobre a dotação de Sua nlagestade a Imperélll'Í"G: 
a diITerença no l]ua!ltum é, pois, justiacadissima. 

Tem-se notado que o projecto, nllo fazendo diITerenca entro 
as duas augustas princezas, dê a uma o mesmo dote, a- mesmo 
dotação o mesmopatrimonio e enxoval quc assegura á outra. 
A:inda sob este ponto de vista, Sr. presidente, o proj ecto em 
(hscussão não perdeu de vista os traços do legislador de 18!lO, 
o '1ual não foi mais libCl'al e gencroso com a princeza im
perial a Sra, D. !anuaria do que se mostJ'ou com a Sra_ 
D. Francisca, antes tmtou-as com a mais completa e perfeita. 
igualdade, O governo entendeu agora, como se entendeu em 
I~"O, que a qualidade de herdeira presumptiva do throno nito 
cabia ser tomada eUI consideração no projecto de dotaçãO e do 
,loto; porcjue para o caso em que essa presumpção se con
verta em realidade, assumindo a princeza, herdeira presump
tiya rio throno, o governo do imperio, eessão élS providencias, 
de que co~ita o projecto, para so tomarem, nos termos da 
con,stiluiçãO, outras mais con-venientes 11 sua nova posiÇão. 

Cumpre de mais observar que, para não ser por ora melhor 
aquinhoada a princeza imperial que sua augusta irmã, ha. 
uma razão irrecusnvel, e é que a princeza, que não é herdeira 
presumptiva da corÔa, irá provavelmente fixar sua residencia 
fóra rio paiz, circumstancia quo ha de obriga-la a conSidera
veis despezas, para as quaes deve estar conl'enientemente 
babilitarla. 

Confrontarão-se o dolo e annuidade marcados para as au
gustas princezas brasileiras com os de princezas estrangei
r~s, aOm de achar-se demasia de liberalIdade no projecto em 
(hSCuSSão, dizendo-se qne a França de julho dotou cada filbiJ. 
de Luiz Fclippe com 1,000,000 de francos, ljue o pal'lamento 
ingll'-7, não foi mais gcneroso com as filhas da rainha Victoria, 
e que o parlamento [lortllguez votou apenas 200:000~ para 
dote de cada uma das infantas, filhas da SI'a. D, Maria n, 

Para combator semelhante observaçãO, SI'. presidente, 
basta conSiderar que nas casas reaes a que se all ude htt taes 
fortunas accumuladas, que não são por certo os dotes os re
cursos UI1lCOS, com que contão as princezas, Não fallando 
da ri,[ueza da casa de EI-Rei Luiz Felippe, ([ue todos sabem 
ser consideravel, não fallando da fortuna particular ria casa 
real da Inglaterra, e tendo-se em vista a do Portugal, que 
menos élvulta, direi, referindo-me a esclarecimentos de pes
soa bem informaria, (jue EI-Rei de Portu~al tem da casa de 
lll'a~ança Ullla ren,la superior a '200:000;;") [ortes, hal'endo 
hcrdado de sua augusta mãi quantia superior a essa, e que 
outro tanto herdúrITo as enfantas suas irmães. Dahi se vê 
qlulo infundado é o parallelo ljue se tem qucrido instituü' 
entre os dotes .das princezas hrazileiras e os de algumas prill
cez,ls estrangcll'as. 

Creio, Sr. Jl.re.sidente, haver deste modo justificarlo o peusa
mento que UII'lglU o g01'erno no· assulllpto 'jue se discute. 

Foi approvada a proposição para subir á sancção imperial. 
nEFomB. nYrOTllECAUlA, 

Seg~i~-se a votaçao sobre a ar!. q. ° e paragraphos da 
proposlçao da mesma camara approvando a reforma da 
legl,I'~Ç;1~ hypotheeal'la, e. as. emenJas respectivas das 
COIHllllssoes rio eenado, cUJa discussão ficou encerrada ni!, 
UltllUi.l. sessão: 

Foi approvada. a emenda de numeração do artigo; e foi 
aplll'ovado o artigo com a emenda ao n, 1° as emendas ao 
n, '~o.e a que respeita ao n. 3'. ' 

1'01 approvatlo o § 1°, o § ':l' com a emendá e o § 3' 
tambem com a emenda, 

Foi rejeitado o § 4°, §endo approvada a emenda substi
tullva. 

Forão approvados o § 5°, com a emenda, o os §~ 60 e 7°, 
ProsseguIu a '2" discussão da proposcião referida no 

al'I. 5°, paragraphos e emendas: - , 
Pl'Ocedendo-se á votacão foi approvada a emenda de 

numeração ao dito artigo: ' 
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Forão approvados o art. e o ~ 10, o ~ 2° com /I. emonda, 
o § 3°, o § 4,0 com emenda, os §§ 5' e 6° e os additi
vos 70, 80 e tio. 

Passou-se á discussão do art. 6° da proposiçãO. 
ProcedendO-50 11 votacão farão annrovadas as emendas 

da nUUleraçITo do titulo, da 'epigl'aplJu" o da lluilloraçiio do 
artigo; e foi approvado o artigo com te emcnda. 

I/orão rejeitados os §§ 1" e 2°, sendo ilpprovadas as 
emondas substitutivas. e supprimidos os §§ 3", 4.0 tio e 6° na 
fôrma da emenda respectiva. 

Seguiu-se a discussão (lo art. 7" da proposição: 
V otando-so fOl'ão aPlll'ovadas as emendas de suppressITo 

do titulo o da' epigraplJo, e ada Ilmueração do artigo, foi ap
provado este com a emenda additiva; e fonl0 ajlpl'ovados 05 
§§ 10, 20 30 e to, bem como o additivo 5°. 

Passou:se finalmente á discussão do art. 3° da mesma pro
posicno; e votrtndo-sc, forão aplll'Ovadas as emendas da nu
mcrácão d~ titulo e do artigo; o forão approvados o artigo, 
os §§"lO c 2" c mais o 3° additivo. 

O SIl. PRESIDIlNTE declarou esgotada a matel'ia da ordem 
do dia. 

Nesta occasião 11 SI' Silvem\ da ~lotta, como orador ,: 
deputacão do senado, encarregilda de apresentar a Sita flh, 
gestadê o Imperador a resposta á falia do throno, parLicipou 
navel' cumprido a sua miSSãO, sendo introduzido na [órllJ~ do 
estyla perante o mesmo Augusto Senhor, o qual se dignou 
rospondol' do seguinle modo: 

" l\luito a~radeco ao senado os sentimentos que a mim e 
á minha família cónsagra, e confio, como sempre, que, da 
llarmonia dos podere5 do estado provenha o Qngrandecimento 
da nossa patri a. " 

O Sn, pnES!llE:-1TE declarou quo a resposta de Sua Mage,
tade o imporador era recebida COlO mUlto C5jlecial agrado c 
em seguida deu a ordem do di<l. 25. 

« 1" discu>isão ,lo parccer da mesa n. 2i, concedendo ao 
Dl'. Francisco de Assis Negreiros Castro a exonoraç;1o que 
pediu de oflicial lia secretaria úo senado. 

"1' discussão.adiada a li do corrente da proposicão da ca
lnara dos 51'S. deputados que autorisa o governo - a mandar 
matl'iculal' no 1° armo de qualquer das faculdades de direito 
do imporio os estudantes José Itoberto Vianna Guilhou e Ar
mini) Adolrho Pontcs e Souza; em (rualquCl' das de medicina. 
Antonio Constantino do Valle; a mandar levar em conL<l. ao 
alumno da escola cenLral João ria CUlllli\ .Beltrão de Araujo 
J>oreira o examo de l;ltim, e a mandar passar carta de Im
cuarel em letras pelo ]Jurerial collegio de Pedro II i\ JOó!Í 
Antonio l'ereira da Silva, com o parecer da commissito de 
instrucção publica, (jlfcrcccndo emcndas ; 

(( 'I" discussão da proposição da mesma cnmara. approvanilo 
as pensões annuacs concedidas a D. Joaquina Elisa de 11.1-
hleida Vasconcellos o outras; 

': ConLinuaçào tia íl~ discussITo da lu'oposiçfio da re~orma da 
leglslação hypoLllPCUrlil, com as emendas das commiSsões rio 
senado. - VIsconde da ,1úaclé, prcsirlenLc, -José ,Ia Silva tlla
{ra, 1° scercturio.- lluctda.l/o Farfeira PellJla, ':lQ secre
tario, l) 

EU :W DE JUNHO DE 186i. 

pnESlDENCIA DO SIl. VISCONDll DE ABAETE'. 
â,'s 11 horas da manhã fez-so a chamada, e aclmndo-se 

pre~cnles os Srs, viscondo de Aba.etó, Mafl'a, Teixeira de 
Souza, MentIes dos Santos, Dia,; rIe Carvalho, Fonseca, ear
neira de Campos, visconde de Sa)luca!Jl', Araujo Ribeiro, 
Cunha Vasconcellos, Pompeu, visco ode de SUi\ssuna, IlWI'

(juez de ILünhaem, ~iqueint e ~lello, Sou~a. Queiroz, bal',lo 
uo S. Louronço, Nabuco, barao de l\IuI'lLIba, D. Manoel, 
Ferreira Penna, llIm'l[UOZ de Olínda, marl[uoz de AbranLos, 
Zacharias, Paranbos,viscollde de Itahorahv, visconde da 110<1-
Vista, Souza J1ranco, Silveira da ~IoHa, Días Vieira e Jobim. 

O Sr. presidente abriu a sessão. 
llaltúri:lo com cuu,a parLieipada os Srs, Dantas, barITo de 

Cotegipe, barão de ~laroilD, barão de Quarahim, Candido 

Baptista, Candido. llorges, Eusebio, Paula Almeida, Paula 
Pessoa; AlmeidaAlbuquerquo, Vieira da Silva, Souza Ramos, 
Fernandes Torres, Sinímbú, Souza o !\Iello, marquez de 
Caxias, vi~olIde de JerluitinhonlJa, Ferraz e OLtoni; e sem 
participacITo os Srs. barão de Antonina, barãO de l'impama, 
Rodrigues Silva, Pimenta Ilueno o visconde de Uruguay. 

Foi lida c appl'ovada ti acla da sessão antecedente. 
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Uepresentacão da mesa da irmandade da Santa Casa da 

Alisel'icordia da cidade de Pelotas, pedindo a cOIlcm;são de 
sois loterias, cujo producto será i1lllllicado á construcção do 
novo hospital.-A' cOIlllniss,io do fazenda. 

l'articipaclo dos Srs. sonarlorcs visconde de Joc[fritinhonha, 
Souza Uamôs, Souza e l\lcllo, Candillo Jlaptista c Almeida 
Albuquerquc de não podol'em comparecer por acharem-50 
moJestos.-Inteirado. 

ORDEl\l DO DIA. 
Forüo 5ubmettidos á discussão, c, sem debato approvado5 

para serem remeltidos á ouLra camara as redncMos (los sc
. "uintes projeclos do senado, que uaviITo ficado sobro a meSI!: 

l!ll10 501.00. 

1.° Declarando ter a viuva do marechal de camro Gustavo 
llenrique .Bro\VlI, tlireito à metade do soldo com clue o mes
mo fOI reformado j 

lIIONTE-PIO, 
2.° Autorisando o gOl'orno a conceder á D. Amalia Rcgi S 

~Iuniz llarreLo o monte-pio 'rue percebia a sua mãi, "iuva dO 
ralleeido clle[o de divisão JO:1o Francisco Regis,l)ai da agrl!
ciaua. 

Exo~EnAQÃo DO LOG,lR DE OFFICUL DA SEcnET1l\lA. 
Entrou em i" discussão, e p~ssou sem debate para 2- o 

parecei' da mesa n. 24, concedendo ao Dl', Francisco de Assis 
Neíiroiro~ Castro a exoncração que pedira do logar de ali· 
cial da secretaria do scnado. 

I'Al'OI1ES CONClwmos A ALGUNS ESTUDANTES. 
Seguiu-se a 1" discussão, que ucàra arliadaa :) do corl'CutQ, 

da (ll'uposiçilo da Cámal'a dos depuLados :lutorisando o ~o
yerno a mandar matricular o estudante Josó RoberLo VirUlna 
Guilhou e outros; a man!!ar levar em conta o exame de lil' 
tilll a Jofio da Cunha lleltri1.o de Araujo Pereira, e Il. mandar 
passar carta de bacharcl em letras a José Antonio Pereira da 
Silva; passou pnra a 2" di~eu5são, na qual entrou logo com 
as emendas, olrerecidas pela commissão de instrucção pu~lica. 
no rcspcclIl'o parecer e com as mesmas omolllla:; j passou 
para a 3" discu5si10. 

PENSÃO. 

EnLrou e1ll1" discuss<1o, passol! para a 2', e desta pam a 3" 
som debatú, a prü(losiç,\o dn mesma cam<lra á[lpl'UVilndo as 
pellsões alll<uues cOllce!lÍllas ti D. JOl\(luiIHI Eli3a de AlllIciila 
VascoIlcollos e outras. 

n~ponllA HYPOTffEC.\.IlLL 
Passou-se á discussão do art. 9° c paragraphos da propo

siçfLo ria reforma lrl'polhecaria, com as emendas das commis
sues do seriado; 0, lll'ocellendo-sc ã votaçil0, [oi approvada ti 
emomln de numcracão do artigo; forITo al'provarlos o artigo c 
o §I o; rejeitado o"§ 2o, sendo app1'Ovada a emonda suhsti
luLiya; supprimido o § 3° na fôrma da Clllonda; e approvatlos 
os ~g ;1.0, 5" c 6° e os additiyos das emendas. 

Seguindo-se a diseu"ão dn ar\. 10, foi tamhem apprOl'arll\ 
a emenda do numcra~ão do artigo, e este rejeiLado, sendo 
approvilda li emenda snbstitutiva ; [or[o approvauos os §§ 1° 
e :!o, rejeitado o ~ 3",sendo approvada a eIllenda suhstit~LIV<I; 
e approvados os gg 40, 5°, Go, 70 ,8°, go o 10 com a omenda 
supprcssiva da ultima parte_ 

Não podendo coutinuur a votação por falta do qltOru.m, 
ficou encerrada a discussão da parte do art. 10 da pl'opoóiçãO, 
do § 11 em diante com as emendas; c o Sr. preSidente deu 
para a ordem do dia ~7 ; 
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Votacão sobre a parte do art. 10 da proposiç;10 da reforma 
hypothécaria, cuja discussãO ficou encerrada; e contmuação 
da mesma proposicãO com as emendas; 

1" discussãO dó pal'eccr da commissão de constituiçàO 
concedendo licenea para conservar-se na Europa ao Sr. barão 
de Ouarahim; -

«~1' dita da proposição da camara dos.Srs. deputado: fran
queando O • rio Amazonas ao commerclO e navegaçao das 
naçõeS amIgas. . . 

" ContinuaCllo da t· (hscussão do proJccto do senado de
clarando sem êlfcito o decreto de 30 de dezembro de 186.3, 
que aposentou varios magistrados, com o parecer da COmI1l1S
são de constituicão, a indicacão do Sr. Pimenta nueno, de 3 
de marco do cOI:rente anno, ê o respectivo parecer da mesma 
commiss<io, adiado a 17. . 

Levantou-so a sessão 11<1 de hora depOIS do meio-dia. 

lIO' sessão 

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

SlOO!ARlo.-Expediente.-Ordem do dia.-R~forma hypothe
caria. - Abertura do rio Amazonas. DI~curso do Sr. 
Paranhos Requerimento de adiamento do mesmo senhor. 
AppTovação d~ dito requerimcnto.- Aposentadoria de ma
gistrados. Proleeto annull~ndo os decretos de ;JO de dezem
bro. Requerimento de adtamcr.to do Sr. Munhba. Appro
v~çào. 

A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis
conde de Abaeté, AJaEra, nlendcs dos Santos, Paranbos, 
Pompeu, Carneiro de Campos, Teixeira de Souzn, barão d,· 
Pirapamn, Pimenta. nue~o) Araujo !libeiro, SOU7.i1 e Mello, 
Dias de Carvalbo, DIas Vieira, Ferrmra Penna, Dantas, mar
quez de Itanbaem, marquez de Caxias, visconde de Suassuna, 
D. Manoel, Almeida Albuquerque, Fonseca, Siqueira dIello, 
Nabuco, visconde de Sapucahy, harão do lIluritiba, Cunllil 
Vasco::ceUos. Zacharias, banl0 de Antonina e visconde do 
Uruguay, o Sr. presidente a.briu a ,sessão. . , . 

Comparecêrão logo depOIS os Sr •. JobIm, Canfildo Ball
tista, marquez de Olínda, Souza Franco, visconde da Iloa
Vista e visconde de Jequitinhonha. 

Faltáriio com causa participada os Srs. Ferraz, barfio flc 
Cotegipe, barão de Blal'ohim, bariio de Qllaralum, Cundido 
Dorges, Euzebio, Paula Almeida. Pllula l'os50a, Vieira rla 
Silva, Souza Ramos, Fernande, Torres, Otloni, visconde de 
ltaborahy, Souza Queiroz e Zacharias; e ECIll participacãQ 
os 81'S. barilo de S. Lourenço. Silv~ira da Motta c mm·.,úez 
do Abrantes. 

Foi liúa e approvada a aeta da sesslto an!ccadcntc. 
O SR. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte: 

iXPEDlENTE. 

Officio de 8 (le abril do corrente anno do presidente da 
provincia de Mato-Grosso, acompanhando um cxcl\l[Jl<ll' do 
relatorio apresentarlo pelo seu antecessor á assemlJléa legió
lativa da provincia no aeto da abertura, a [l de maio dc 186:f.
A' arcbivIlI·. 

Outro de 20 do corrente do preóidentc da provincia de 
Santa Catharina, acompanhando 28 cópias authcntiras de 
aetos legislativos da assemblóa da provincia, de Il~. 5:!5 a{llil!. 
promulgados na sessão ordioaria do anno corrente. - A' com: 
missílo de assembléas provinciaes. 

Offieio de hoje do SI', senador SOllza Queiroz. participando 
não poder comparecer por incomfllo.lo de saude áô sei'õÕCS do 
senado.- Inteirado. 

1'010 Sr. 2° secretario loi lido o seguinte 
PARECER. 

~ A comissão ~e. constituiçiiO é de piuecer que sr,jão ar· 
c~l'Iados os papeIs mclusos relativo. á eleição do um senador, 
f cIta em novembro e ,le.cmbl·O do anno ~assado 1111 Ilrovincia 
de.Pernambuco, Os quaes forão rcmettidos ao sona/jo eom os 
aVIsos do milli:;terio do imporia ae S, 23 e 30 de marco e 
20 de abril. .. '. ., 

«Silo esses papei~ as actas da organisacão dos collegios 
eleitoracs das villas do narrciros, Cabrobó~ Boa-Vista, Bo
nito,. Serinbae~ e Victoria, e os da eleição primaria das .pa
rOc!llas de IpoJuca, Garanhuos, Tacaratú, Bezcrt'os e BOnito. 

« A' commissão nenhuma duvida se oll'erece sobre esses 
papeis. 

« Paco do senado, 23 de junho de 1861,.-Vüconde de Sa
pucahy.--- Visconde de Urttguay. " 

Sendo posto em discussão foi sem debate approvarlo. 
Forão lidos lambem os autllographos do decreto da assem

blé~ geral relativo á dotação de Sua AltczaaPrillceíla Impe
perlal e de Sua Alteza a Sra. D. f,eopol(hna. 

O SR. rMSIDEI'iTE declarou que ia-se offieiar ao Sr. minis
tro do imperio para saher-se o dia, bora c logar em que Sua 
!\Iagcstade o Imllerador recebcní a de~utacão do senado quo 
tem do apI'escntar o referido decreto, e forilô em seguida sor
teados os Srs. senadores Fonseca, Carneiro de Campos, 
D. i\lal1ool, Pompeu, barão de Antonina, bar1ío de Muritiba 
e Rodrigues Silva para a dita deputação. 

ORDEnI DO DIA. 
REFeRilA llTPOTllEGARlA. 

Procedeu-se á votacão na parte do ar!. 10 da proposição 
da reforma bypothecária com as emendas das commissões 
cuja discussão Iicára encerrada na sessão antecedente. Forão 
approvados os §II 11, 12 e 13 com a suppl'cssào da ullima 
parto, na fórma aa emenda; os §§ H e 15 suprimindo o 17 e 
alterando a nunleracão, na fórma da emenrla; os §§ 18, 19, 
20 e 21, o §23, suprimindo o § 2i.segundoaemenua; os §§ 
25 e 26, com a emenua additiva, e os §§ 27, 28, '29 c 30. 

Continuando a discussão da rererida proposicãO no art. 11. 
foi approl'nela a emenda da numeracão do ti tulo e uo artigo; 
foi alll'rol'ada esta com os §§ de 1° ;i 80 ; § 9° com a emonda; e 
os §§ 10 c i!. 

Pa5sando-se ao ar!. 13, foi approvada a emcnda da Ilume
I'açao do titulo, a additiva da cpisraphe e da numeração do 
artigo; foi aprrovado este com os ~§ de lu a ~.; e forão tam
bem approvados os §§ aO. 6' c 7°, aJ,jiti \'OS das emendas. 

Seguindo-se o art. 14., Coi approvaia a emenda de sup
p.ressfLO do titulo e da opigrapbe; c a da numeração do ar
tIgO, sendo este approvado com as emendas. 

Passando-se aos arts. 1 Ü e 16, forão approvadas as emen
das de suppressão dos titulos c de cada um dos mtigos. 

Seguiu-se a di.cUBSão do al'I. 17 e Coi approvado a emend,\ 
de numeração. {~O titulo e do artigo,e Coi approvada est~ ~om 
a emenda lltlllltlva; Corão t,unhem approvado$ os §§ ad.hIlTO;! 
de l° a 18 das emendas. 

Passou-se ao art. 18, e f<li approvaua a emenda de lJumc
raç,io do titulo e a. do. artigo.senllo este rcjeíl!ldo e appro
vada a emenda ~uhgtlluLlva. 

.Entrou nnallllcllte cm discussão o tilulo 13, o foi appro
vilda a clUcnd,.\ de numcraçiio do titulo e doi epigraphe, e .3-
da numeracão ,lo art. 19, selldo esle a~prova,lo, suppn
mindo o al:1. 20, e appl'o'\'(lUO o '21, com a emenda de nu
meração. 

Julgada sull1cientelllcntc discutida a prOpOSiÇlio com as 
emendas, pas,ou p~ra a iJ. discussão. 

Entrou em l' discussão, e pMSOU para a '2,' sem dehate, o 
parecer da commissilo de c()n~tituiçãO concodclHlo licença ,110 
SI', 5cnador banlo de Qu;rral.um para conilervar-ilO na Eu
ropa. 

AUERTURA no RIO Àl!AZONAS. 

Seguiu'5e a la di,cussilo da proposicào da eamara dos 
deputarlos, fralHlucllndo o rio AnlUzonas ao cOllunercio e 
navegaçil0 das unções ami~as. 

o S,-. l>""unhos: -Teollo sérias objccções contra o 
projecto em di;:;cU55,10. Nlio concluirei dcll~s li rejeic1ío im
mediata do projceto ; ClllCllllo que sua maleria é sumlliamente 
importante, e flue por' is,o merece ser hem considernda pelo 
senado. (Apoiados). A minha conclu5ào será que o projeeto 
seja remettido ao exame de uma ou duas commissões desta 
casa. Peço licença ao :;;enado [Iara expôr as objecções a Ull~ 
~lluc\o," '. . t 
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Nilo sou, nem nunca Cui) opposto li abertura do Rio Ama- São necessarios ajustes com as potencias ribeirinbas, para 
zonas; sei mesmo que ba até certo ponto um empenbo do que possamos, bem consultados os interesses commuo; e re
governo imperial a este respeito, empenho fundado em sua ciprocos do imperio e desses estados, franquear ri navega
palavra de bonra ou em declaracões que alte fez a respeito cão e commel'cio do Amazonas a lodas as bandeiras. Mas 
de suas intencões rclativamento' á abertura da(juclle do a éonvirit que esta medida fique depenflcnte de ajust.es interna
tOllas as baudêiras. cionaos com potencias que não SilO ribeirinbas? Não cOllvirá 

Quando o governo impe.-ial foi por mais de uma ve1. soli- antos que, satisfeitos essos interesses de viziuhança nos 
cilado para concedor a lodas as bande!ras a nave.?ução do ajustes que lemos celebrado e íJue procuramos cclebl'1\r com 
Amazonas declarou aos governos anugos que n<lO eslava os esLados riheirinbos, o lllais seja docl'oLado por um aeLo 
longe da ;ua illtellcão esta medida, mas quo não em oppor· l11'opno, exclusivo do gQverno imperial. modífico.vel a lodo 
tuna) quo não o liodia fazer enlão) por motivos que expoz e tempo, quando e como ello julgar conveniente? 
que so resumem príncipahnentc na convenioncia de r],lo dar- Será IIccessal"io (Iue tornemos a abertura do Amazonas de
mos este passo, sem que fosso precedido de convenções pendente, pam as llotencias nira ribeirin!Jas, rle traLadus com 
com os estados ribeirinuos. (Apoiados). Esta doclaraçito [oi essas \)ot~flcias? Se elhls n"0 s@ prestarem á celebração desse 
feita em 185t peloorgilo do Ilobro visconúe úe A!meté. então aceono? Se fino convier ao illlllcrio prender-se por estipula
ministro dos negociosestrallgeiros; e cu elltão,quo tive a hom'a ctlas dcs.a natul'cza fi respeito de uma medida em ffue ello 
de succader a S. Ex. neôse minÍsterio, ratifiquei as dcclara- aevc ter exclusiva soberania? O pro.iecto não deixa al'hitrio 
ções. que ogoverno assim havia fei.to,declaraçtles que ,em rigor ao govel'no, illll,õe-Ihc o ctevN' de n[o frau'lllCar a navega,;iio 
uão Importarão um compromisso wternaclOnal, ruas rml'0rta- e cOIOOlel'cio do Amazonas ás nacões não ribeirinhus, se antes 
vão um annuncio f!'anco de suas intenções no livro c esponta· não celebrar t!"l\tullos para esso um com essas potencias" 
neo exerci cio de sua soberania territorial. Eu vou ICI' o nrLigo (lendo): 

Entondo que a nberturil do rio Amazoaas é uma mediria « Fica o govcl"Ilo nutorisacto para abrir, no termo mais 
. . -' I . breve possivel, ao commcrcio e navegaciío das nacões nmigas 

de alta COllverllcncia para o palz; que nHO pOI a ser ll11pUg- com qu~m celebrar previamente tratados, ou convenções ..•. » 
nada por tOllos os 'Iue desejào a PEo.pcridade do Bms.i l, por E' manifesto fl'lIe, sel'undo este proJ'c[\IO, o commcrcio o 
todos os que COlllprehcndem rlllO lIao podemos conõegulr es;e " 
fim seUl que por todos 05 meios ao nosso alcance procuremos navcgnçiio do l"Ío Amazonas não Jlodem cier frar'(fUeados ás 
desenvolver os grandes elementos de riqueza 'fue encerra o nações que mio s,10 ribeirinhas senão em virtude de convcn
nosso solo: a abertura do Amazonas está neste caso. QUiln. cue, inlernacionae5. 
do opportunamente decretada, quando acompanlJa<la das me- • Sou inclinado n crer que n1\o cOllvem que o governo im
didas que são indispensaveis it lIossa segurança e policia pCl·;al. se prenda por tratados ás ~otenoia~ n50 ribeirinua5, o 
fiscal (apoiados), ô. abertura do Amazonas ha de ser ferlil em respeIto da navegnção e commerClO do 1"10 Amazonas; pelo 
beneficios para o nosso paiz... . mellos eAa tem oi do a politi.:a até hoje seguiria pelo governo 

Nilo sou, portanto, suspeIto relatt\'ument? á medida de imperial. O seu principio geral, pelo 'lue toca ao commcrcil' 
que se trata, mas n,10 posso admIltll' a doutrtna [lo pro]ccto. e navc!,ação, é a igualdade do tratamento, concedelHlo pOl 

Em primeiro logar, enlendo que o governo, para frafllluear acto [ll:oprio a'lllillo que jul~a conveniente aos interesses do 
d A ' d L rl õ impel'io em suas relacões flIll1gaveis com 05 demais estarias. 

a n.uvegação o mnzonas ao. COI~merCI? e. o as as naç. os O proJ'ceto vcm cst~beleccr uma politica nova a ros'11eito do 
anllgns, não carece.~le outor!snçao leglslut:va; (Iue o podo 
fazer, assim como Ja franqueou a navegaç<to e commerc!o rio Amar,onas; n50 pennitLo llue ô.rluella navegação sej.t 
do Alto Parogu"y, a navegação e comfi\crcio do Alto Ura· [ranql1cada ús nações não ribeirinbas, se c,tas se uão pres
/(uay, assim con.o já conccdeu essa mesma llavegaç.10 do t<trem a celobrar tratados para esse fim, ou se o goyerno 101-
Amazonas a alguns dos ~stados ribeirinhos com quem ceb· perial, por sua l'artô, n~o julpr isso conveniente. 
brámos tratados. Temos tratados de nnyegaç[o o COnlmorCIO Ainda mais. Ü projecto limita esta medida ao rio Amn
com o Perú e com Vcnewclla; temos solicitaúo ajustos iguae. zonas e a um ,lo seus principacs amueutes, o rio Negro: 1l.ln 
com os outro. estados ribeirinhos do Amn7.0nas, Nov,\·Gra- convinl frun'lucar a nal'og-açitG de algulll ou de alglU\5 dos 
nada e o Equador. Se, pois, o !;overno pôde pela lcgblaçiio ontr05 mais importantes tributados do Amazonas, por exem· 
. d . I . b . ., 1110, o TOCillltiH5? vigente, quan o lU. gue eOnYefllent~, a nr o no ,.nl<l1.0nHS, 

abrir esse commel'CIO n to,las as na~iJes aml!,as, poríJue bOJO 0 Su. l'rllB!'iTA IluBNO : - O Japurâ. 
se julga neccssa ria Uilla autorisação lcgislati v<t ? O Su. l'HANllOS: A passar o projecto, o governo só 

Nilo ê esta a Ul\lca objecção que tenho contra o projeclo. O pórle fmnrluoar a navegação do rio Amazonlls e do l·jo Negro. 
projecto torna dcpen!lente a nrerturn do no Amazonasúe tra· O Alto:l'al'agn,\y e o Ato"Uruguay forão franqueados ao 
tados não só com as potencias riheil"ÍnlJus, mas ainda com CO\\1merCIO tle tofins lIS nacões IIldcpclldcntcmcote de trata
todas' as outras potellcias amiga •. Pela constituição tio im" do,; sómclltc celebrámos eónv!lncões com os cst<Hlcs ribeiri
perio é faculdade que cOlllpete ao lJotlcr executil"o dirigir nllOs. E"te é o 1'l"Ocedimcnto quê mo parece mais accrlad'J 
as nc"ociacôes lJOlilicns com as outras nacões, e celebrar relntivamellte no Amazonas; mas (] projecto mio o penuillc, 
tratados, pOliclll o eétes ser leva.dos a elIeilü independente- exige a cclelm";,,u rll) t,'atados caIU todas ,\5 potencias (1110 
mente dê approvaçiio da asscmlJléa geral. Só em um caso a qucirão :<o~ar dililuell~ commercio e navegnção.Nüo pcrmitle 
constituicao do imperio 11<10 permitto que 05 tralatlos cele- filIO se franqueÍn a rtaYOgaçi10 de outro aliluente (Iue não SCj'1 
brados c"om ns outras nações sejiio ratificaúos sem prévio o rio Negi'o, entr'otantv quo póde convir 11 Illesma medida 
conhecimento e approvooiio da Msem!Jléa geral: é quan,]o rolalivurnontr. n algum ou alguns dos outros tributarios da
cllos im[lorLão ceôsão ou'troclJ. de tcrrilorio. CDO\O Ó, pois, '1unHe grilnde rio. 
que o projccto impue ao goYel"llo a obril!açãlJ de celebrar' ·~:;:i'\o projecto, o governo é autorisado para fazer as drs· 
tratados, quando cõtas llc:;:ocia.çôe5 rosulLJ.o fie um,1 faclIl· J'e~as 'lue ;\ inidativ<I e cxccnção desta medida p05S1\0 G~igir. 
dado que o governo tem pela constituiçãO, quando COnl"Cl\1 relllos illlUi un\ credito Índellnito, um crerliLo especial e ~e!ll 
flue clle:cxcrc;\ essa faculdade livremente, e 1l,lO em virtude rlualltia fixaria. Se esLe credito não for cOfltemlllatlo I,a lei 
do uma Obeig;IÇão imposta pOI' lei? .. .. d? or~:1l\10nto, e creio (IUO atê agom ainda o nilo f"i, a :;Uil 

A celebrarão de tratados com as potencHl.s nbctrlnhnsl! !lr"I'051~:"0 encontra com 11 lei de or'camenlo do 1862, ar!. H, 
para a abcrlitra do rio Amazonns, é necessidade que todo, (\l'tl!,O que allulysúll1D5 rninuciosarnlÍnte IW,tll casa, quani!o 
!"econhcc~m, Il,lo póde ser posta ~rn duvida; !nas o ;;:orems 5e discu~i\l o i'l"ojecto de rcsoluç:'io gue proroga a lei de orr,a
ll\\pel'ial làatl0.lIdcu a esta ncceõsHlade, e conlwua a faze·lou monto vlgellte pil!"a o anllO finanecu'o proximo futuro. Se o 
lla pouco rc~o!"dci que. celcbl'úlllOS uma convenção llul'Íu. projecto tem .p'!l' fim (lar fUllllos ao govemo para as dcspczas 
com a rcpuhllca do Peru, outra com a repubhca de Venc· 'fue p05S.\ eXI~[r II abertur'a do Amilzonas, entüo basta uma 
zueltu) e que',se já não temos ajustes ,ig-uaos com as relHlbli· simples di"llosiÇão na lei do orgamcnto; ont[o para que oslO 
cas de Nova-Granada Q do Equador, e porque 05 governos III'oJccto? pltm qao emtJaraear a aceito do governo, par.l 
destes estados não se têm prestado, como era de esperar, ás I que restringir a faculdade que alie têm pela constituiMo 110 
solicitações do governo do Drasil. A imporia? para que impur-se ao governo uma norma dô poli-



SESSÃO ElU 30 DE JllNBO DE 13tH. til7 

tica que el!e até hoje não tem julgado conv.eni~llte seguir, e 
que no rio Amazonas nos pile em contradlcr.ao c.om o que 
lemos feito e sustolltauo no Uruguay, no Parana 8 no Pa-
ra~uy? . 

Estas objecçiles são para .mim de mullo pe.o; cllas me 
inclinão a votar contra o proJ8CtO, nos termos em que este se 
acha concebido, porque o tcnbo por desnecm,sario e até por 
inconsLitucionaL 1Ilas, como a materia é de summa impor
tancia, e eu desconfio sempre da e:xiguidade de minh~ inlel
lígoncia, não concluo, como disse ~o começo do meu discurso, 
pela rejeiçãO do projecto. Vou requerel' ao sellad~ que o pro
jecto seja recommenuarlo ao exame de duas comuussões destfL 
casa, as de fazenda e diplomacia (apoiados) ; me pal'Cce que 
estas duas eornrnissõcs são competentes para Dsdal'ecer o 
senado sobre materia tão ponderosa, 

Foi lido e apoiado o seguinte 
nBQuEnllm;:;To, 

« Requeiro que o projecto seja remcttido ás commissões 
de fazenda e diplomacia, para mtcl'[lOrem o seu llarecer,-
S. R. -'27 de junho de 18fH.-Siiva Parallltos ... 

Posto em discussão, foi sem debate apJlrovado. 
APOSEIITADOnlA DE llAOlSTn.lDOS, 

Continuou finalmente a l' discussão do projecto do senado 
declarando sem elTeito o decreto de 30 de dezembro de 1863, 
que aposentou varios magistmdos, com o parecer da commis· 
são de constituicilo e a indicncüo do Sr. Pimenta Bueno, de 
3 de marco do corrente auno, âdiada a 17 de maio, com o res
pectivo párecer da mesma commiss[o : 

OSI'.hal'iio de ltIul'iUba:-Peco o adiamento deste pro
jecto, por não estar na casa o seu nODre autor, e mesmo por 
que não se acba presente o Sr. ministro da justiça, que, me 
parece, tem de intervir tambem nesta discussão. 

Foi lido li apoiado o seguinte 
REQUllDtIlENTO, 

" Requeiro que o projecto seja adiado até que se ache pre
sente o seu autor, assim como o Sr. ministl'o da justica. 27 
de junho de 186i.- bIttritibll, » • 

Posto em discussüo, foi sem debate approvado. 
O Sn. PnllSIDENTIl declarou csgotada a matoria da ordem 

do dia, e deu para a da seguinte sessão: 
2' discussão do pal'ecer da mesa n. IH, concedendo ao Dl'. 

Francisco de Assis de Negreiros Castro a exonerac.1o que 
pedira do logar do official da secretaria do senado; • 
l' discussão das seguintes pl'Oposiçõcs da camara do Srs. 

deputados: 
Approvando os decretos em que se estabelecem as oondi

cões com que foi concedido a Luiz Boulieck lavrar a mina 
ae camio de pedl'a, descoberta nas nmrgens do rio Jaguarão 
e seus amueRtes, na provincia de S. Pedro do Rio-Grandú do 
Sul' 

Âutorisando o governo a mandar pagar ao ex-soldado do 
extinto corpo de artilhal'ia da marinlla Jorro Antonio de Cal'
valho 05 vencimentos que lhe são devidos; 

la discussão dil parecer da commissão de constituiciio so
bre a elcicITo, uHimamúnte fcita na provincia de Pemainbuco 
de um sen"ador, em substituiçãO do visconde de Albuquerque: 

Levantou-se a sessão um quarto depois do meio-dia, 

ACTA DE 28 DE JUNHO DE 1864. 
I'RESlDENCIA DO S8. VlSCOlmE DE AllAETÉ, 

A's t 1 horas da manM fez-se a chamada, e acharllo se 
~resentes os Srs, visconde de Abaetó, nlafra., Teixeira de 
Souza, 1\Iendcs dos Santos, Pompeu, Araujo Ribeiro, D. lUa
DoeI, barão de Dluritiba, visconde de Itaborahy marquez de 
ltanhaem, Paranhos, viscondo de Suassuna visconde de Sa
puenhy, Carneil'o de Campos, Cunha Vasc~ncellos Ferreira 
Pen~a, .Dias ,de Carvalbo, Dantas, Siqueira e nlell~, marquez 
d~ Caxllls, vlsconde da Boa-Vista, barllo de Antonina, Can
dlUO .Dorl'es, "fonseca, barão de Pirapama, Dias Vieira, Za
charms, RodrIgues Silva e visconde de Jaql1itinhonha, 

Faltárão com cnusa participada os Sl's. Fet'l'az, barão de 
~otegipe, barITo d~ MUl'Oim,.haruo de Quarahim, Candido Bap
tista, Euseblo, Paula Almeldn, SOliza Queiroz Paula Pessoa, 
Almeida c Albuquorrrue, Sinimbú, Vieira da' Silva, Souza 
Ramos, PCi'nandcs TOITCS, Souza e nIcHo marquez de Abran
tes e Ottoni; e sem pal'ticillacão os Srs. 'barão de S. Lou
I'enco, Souza Franco, Pimcnln. Dueno, Silveira da lHotta 
JobIm, Nabuco, lUarquez de Olincla e visconde do rl'U~uay', 

NJo havendo numero sufficiente de Srs. senadores, ~ SI'. 
preSidente de,clarou CJuo nito podia haver sessão; c, depois do 
conVidar os Sl's. senadol'cs presentes para occuparcm-se em 
lrabalhos de commissôcs, (leu a or~elll do dia 30 : 

2a discussãO do parecer da mesa sobre a exoneraeão pedida 
pelo oficial da secretara do senado Dl' Franciscô de Assis 
Neg-rcil'os Castro; 

2' dita do pareeer da eommissilo de constituicM sobre a 
licença pedida pelo Sr. senador barilo de QuaraIiim ; 

3' lli~cussão da propoSlção ua camara dos Srs, deputados 
üpprovando tis pensõos concedi <ias a D. Joaquina Ehsia de 
Almeida Vasconcellos e outras. 

3" dita da pl'oposicão da mesma c amara, autorisando o 
~oYcrno a mand:l.l' "matricular L os tudante José Roberto 
Vianna Guilbou e outros nas (aculd ndes de direito e de 
medicina do imperio, com as emendas das commissões je 
instrucção pubhca, 

30' sessão. 

ElI! 30 DE JUNHO DE 18M. 
PRESlOENCU. DO sn. VISCONDll DE ADAETÉ. 

SUlnIAnto.-Expedionte.-Onlem lIo dia.-Exoneracão de um 
oillcial do. secretaria. Parecer da mesa. ApprÔvac.ão,
Licenca ao Sr, barão de Quarahim. Parecer da commissão 
d~ constituição. Approvllç;lo, ;-Pensões.-Estudantes. llla
tncula e outros favol'es.-Concess:l0 a I,uiz Doulíek para 
exploração de uma mina de carviío de pedra, na provincia 
do Ri?-GI'ande do Sul.- Vencimentos á ex-praca João 
Antomo de Carvalbo.-:-E1elção de s~na~or por Pernam
buco. Parecer da comrnlssITo de conslttUlção. 
A's li horas da manM, achando se jlresentes os Srs. vis

coude de Abaeté, .'Ilafra, Teixeira de Souza, Cunha Vascon
ce1l03, barão de 8. Lourenço, ~fenrles dos Santos, Araujo 
Ribeiro, Souza Franco, Pompeu, D, Manoel, Pimenta lIueno, 
Cameiro de Campos, marq uez de Itanhaem, Souza Queiroz, 
Paranbos, Siqueira e !\lello, Souza Ramos, Sapucahy, Fel'l'eim 
Penua, barão d~ Dluritiba, Dias Vieira, Fonseca, visconde do 
Itahoraby, Almeula eAlbuqucl'que, marqucz de Caxias, Rodri
gues Silva, Dias de Carvalho, visconde da 1Ioa-Vista Zacharias 
vis~onde de _ Suassuna Il Candido Borges, o SI': pl'esident~ 
abrm a SCS3ao. 

Comparecêrão logo depois os Srs. marquez de Abrantes 
marrruez do Olinda, barào de Antonina, barão de Pirapam~ 
e Candido Baptista, 

Faltár[o com causa participada os S1'5. Ferraz, Dantas 
barão de Cotegipe, barão de Dlaroim, barão de üuarabim' 
Eu~ehi~, Paula Almeida, Paula Pessoa, Vieira ~da Silva; 
Snumbu, Fernandes TOI'I'es, Souza e Mello, Ottoui e visconde 
do Jequitinhonha; e sem participacao os 81'S. Silveira da 
!\lotta, Jobim, Nabueo e visconde do' Uruguay , 

Farão lidas e approvadas as actas de 27 e 28 do corrente 
mez, 

O Sn, 10 SECRET.l.RIO deu conta do seguinte: 
EXPEDlENTIl. 

O~cio de 27 do ,corrente, jo ministerio do imporia, com
mumcando ~ue ficar~ Sua Magestade o impel'ador inteirado 
de ter fallecldo no dm 21 o senador pela provincia do Rio 
de. Janeiro conselheiro visconde de JIlal'anguape.- A ar
c1l1Var, 

Requerimel!1o do Antonio José Teixeira, pedindo permissão 
para, se,l' mamculado em qualquel' das faculdades do impel'Ío 
de dlretlo ou de medicina, considerando-se validos al!>UllS 
exames de preparatorios que fez em os annos de 1860 e 1'861, 
-A' commissão de instruc~iio publica, 
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• Foi approvada a proposição com as emenJas e remeltida <\ 
Entrou em 2- discuSSão e foi, sem dcbale, appI'ovado opa- COnllUlSsào de redaccào. 

recer da mesa sobre a exoneracão pedida pelo olllcial da se- Enlrárão depois ém 1- discussão, passárão para a 2' 6 
cretaria do senado DI'. Francisco de Assis Negreiros Castro .. desta scm debate para a 3', as seguintes proposições da 

LICENÇA AO sn. DAnÃo DE Qu~nAllIM. meSIlla camara : 
Entrou tambem em 2' discussão e foi, sem debate, appro- CONCESSÃO A L. BOULIEK PAU EXPLORAR UMA )IlNA DEJK:!R"IÃo 

vado o parecer da commissão de cOIlstilui9iio sobre a licença DE l'EnR.!. NO RIO-GRANDE DO SUL. 
pedida pelo Sr. senador barão de Qunrablm. Approvando os decretos em que se estabelecem as con_ 

Se~uirão-so em S' discussão as proposi~ões da... camara dicões com que foi concedida a Luiz Bouliek lanar a mina 116 
carvão de pedra descoberta nas margens do rio Jaguarão 6 

dos eputados: - -- seus affiuentes, no llio-Grande do Sul. 
PENSÕES. VENCI!IENTOS ,i Ex-rnA~'\ JOÃo ANTONIO DE CARVALHO. 

AIlJlprovando ~s pensões concedidas a I? Joucluina Elisa Autorisando o 'l0vemo 11 mandar pagar ao ex-soldado 
de Almeida Vasconcellos e D. Leonol' .Mana Pereira de Vas- do exlincto corpo ao arlílharia da mannha João Antollio do 
concellos; á D. Theodora Amalia de Azevcd9 Pecallha c Carvalho os vencimentos que lhe süo devidos. 
D. Frallcisca Benodicla de Azevedo Pe~anha, e a n. Maria IlLEI~Io DE SENADOR POR PERNAlIIDUCO. 
Francisca Loile Camisão. 

Foi approvada para subir á sancção imperial. Entrou finalmente em 1> discussão, 6 passou sem deLate 
para a 2', o parecer da commissão de constituição sobre vá-

~IATRICULA DE ESTUDANTES E OUTROS FAVORES. riaR {lueSlões relativas á eleici10 ultimamente feita na provin-
Autorisando o governo a mandar matricular os estudantes cia de Pernambuco, de um sênador em substitui1}ão do finado 

.José Roberto Vianna Guilhou e Al-minio Adolpho de Pontes VIsconde de Alhuquerque, 
e Souza em qualquer das faculdades de medicina; a levar O Sn. PRESIDENTE declarou esgotada a materia da ordem 
em conta o exame de latim a João da Cunha Bellrão de do dia, e deu para a seguinte: trabalhos do commissões ; e 
Araujo Pereira; o a passar carta de hacharel em letras pelo levantou a sossão aos 3[4 de hora depois do moio-dia. 




