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DISCURSOS PRONUNCIADOS NA SESSÃO DE,25 DE. /UNHO . me ira OCCaSÍiiO que tomei a palavra COm8ÇOd por 
DE 1867 · S. Ex. 

' HojA, porém, não começarei por S. Ex. : toca a 
O Sr. zoellaarh 11 (presidente do consFlho) :- vez ao nobre senador pela Bahia, que não é relator 

Sr. presidente, a hora arlianlada em que fallei n_a da commissilo, isto é, cabe-me. considerar alguns 
sessão de sabbado não me permitliu tomar em eons1- pontos do seu discurso que, no sabbado, a brevida
deração todas a~ observações do nobre amador p•!1 de do tempo obrigou-me a omiltir. 
Bahia ( o ~r. barão de Colegipe) : por isso sou hoJe o nobre senador, Sr. presidente, demorando-se 
obrigado a voltará discussão para que não Jiquem em discutir a propaganda da abolição do· el~mento 
sem re;posta algumas dessas oblervações. servil, disse que, avasEalla4o o govern~ a essa 1dé~ de 

Invoco o testemunho do senado, se ent:lo respon- acabar com a escravidão, Jl1 n:Io hav1a pena nlbma 
di ou não ao discurso do nobre senador, o Sr. barão contra escravos que fizesse executar; que todos os 
de S. Lourenoo, que acaba de sentar-se; e se por-, homicídios praticados por escravos em. seus senho· 
ventura o fiz aproveitando-me da ansencia de S. Ex. · res er~o seguidos de perdão do poder moderador, 
para torturar suas idéas e phrases. O proprio nobre enxergando de certo modo nisso um. pl~no de que
senador disse que ia apenas fazer o prefacio de um brar antes de tempo os laços de obedJencJa·que pren· 
discurso em que havia de apresentar os factos que dem 0 escravo ao senhor, Naqnelle momento, porém, 
fizéssem carga à ~dministração. a voz autorisada do nobre senador psla Bahia (o Sr. 

Ouvindo, pois, e>se proemio, uma verdadeira con, visconde de J eqnitinhonha ) perguntou-lhe: « tem 
versaçilo preambular, esperei que apparecesse o dis· v. Ex conhecimento desses factos ? sabe como taes 
corso em que taes factos fossem enunciados. Eis o perdões forão dados ~ pode dizer _que ems proces
motivo por que não respondi immediatamente ao sos ni!o forão apreCiados convementemente? » S. 
discurso do nobre senador. Ex. calou-se, nem podia responder, porque não es-

No sabbado1 porém, houve o discurso do nobre lava habilitado para faze-lo: não tinha conbecimen~ 
senador o Sr. Darão de Cotegipe, discurso sem pre- to dos factos. ( Apoiad,,s,) 
facio; então, usando da liberdade de adaptar aquelle 0 nobre senador fez uma imputação gravíssima ao 
proemio a esse discurso, considerei-o uma peça in- governo attribuindo-Jhe 0 pensamento occulto de 
teiriça e passei a dar-lhe rdsposta, começando pelas acabar a escravidão, pondo em risco a existencia 
observações do nobre senador relator da commissão. dos proprietarios de escr~vos. Isto não fo~zem ~s 

O SR. DAnlo DE S. LouaENfiO :-Se era prefacio .. • propagandistas, quanto ma1s o governo de um puz 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO :-Foi V. Ex quem civilisado! 

usou desta palavra. Sr. presidente, o perdlo dado a qualquer escravo 
O Sn n,ln,i:o DR S. LounENr.o :-Mas como res- condemnado á pena ultima consta de um decreto que 

ponden ao prefacio? • ó logo publicado; mas os processos de réos que não 
recebem esse indulto, e ,cujas penas manda-se exo~ 

O Sn. PRESIDENTE no coNsEr.no: -Perdoo; esperei cutar, não tem 0 mesmo grão de publicidade; quan
que alguem formulasse accusar.ões. V. Ex. não póde do muito sahe ll luz 0 aviso em que commnnica-se 
obrigar-me a fali ar quando lhe" parecer; hei de tomar ao pi'e>idonle da provincia que não teve Jogar o 
a palavra quando julgar mais conveniente. 

Se porventura eu respondesse ao nobro senador perdão. 
pela 1Jahia, que fallon em segundo Jogar sem fazer Se o nobre senador nas horas vagas de suas occu
cabedal das observações do nobre relator da com- pacões rusticas, tivesse examinado o expediente que 
missão, toria S. Ex. motivos de queixa, mas na pri- ó publicado officialmento, veria que mm tas condem-
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nações â pena de morle Corão executadas em 1865 e dos partidos que pleiteião o poder, desde a espbera 
1866, não fallando em annos anteriores. mais humilde até a mais elevada. Se o chefe do es

E' preciso responder a tudo, já que de tudo se tira lado é espectador e juiz1 não póde inesperadamente 
argumento contra o governo. occupar uma posi~.ão diversa tornando-se parte m 

Em 181:!5 foi executada a pena de morle em cinco luta. Não éra poSSJvel conseguintemente acreditarem 
escravos i Pedro, da província de Minas i Adão, do os signatarios da carta que da vontade só do chefe 
Rio de 1aneiro; Benedicto, de S. Paulo i Constante, do estado dependia a emancipação do elemento ser-
do Paranã; e 1acob, da Bahia. Em 1866 foi execu- vil. . 
tada a pena ultima em dous escravos : José, da pro- Houve, pois, mali·Jia de mais, no modo de enten-
vincia üe Minas; e Francisco, de S. Paulo. der a carta. 

Quereria o nobre senador que fos~em executadas O Sn. PRESIDENTE:- Se V. Ex. podasse omitlir 
todas as senten~as de morte profer1das contra es- a palavra malicia acho que .••• 
cravos? Acha que é pequeno o numero dos que _ ' . 
nesses dons annos forão executados 'I Entendo q11e O S.n. DARA~ DE CoTEGIPE:- Subshtua pela pa-
não. _ . lavra umocenc1a. 

A accusa~ão, pois, foi ai!rea, e uma offensa ao go- O Sn. PRESIDENTE no cONSELIIo: • Retiro a pa-
verno, que, embou ospere do nobre senador toda a lavra para evitar questõEs, e digo que houve injus
severidade propria. do adversario politico, tem di- liça da parte do nobre senador, querendo explicar 
reito a ser tra!ado com imparcialidade, com gra- a propaganda, como resultado das referidas expres-
vidade. sões da carta da associação estrangeira. 

O Sn. DARÃo DB COTEGIPE :- Creio que n[o faltei O n?bre senador aecusou o .governo de ter tolerado 
lt ella os ma1ores abusos em matem de recrutamento na 

· província da llahia. Reconheço com S. Ex., que 
O Sn. PRESIDENTE Do CONSBLno :- Faltou: 6 sirva quem diz recrutamento, diz vexainei é, pois, bem 

de exemplo o que S. Ex. disse a respeito da propa- natural que, todas as vezes que se recruta, su8ci
ganda. Esse desejo que, segundo 0 modo de ver tem-se g(andes clamores. Quanto aos excessos in
de S. Ex., apoderou-se do governo para acabar já e já culcados per S. Ex., vou dizer-lhe o que fez o go-
com a escravidão, nasceu de uma carta de certa as- 1 1 · 
sociaçil:o estrangeira que, Iisongeanda o chefe do es- verno a a respeito. 
fado, disse que elle no Drasil podia tudo, e por con- Os recrutas vindos da província passa vão aqui 
sequencia tambem podia com uma palavra elfectuar por exame i os rrue allegav1io legitimas razões de es-
a emancipacão dos escravos. cusa forão attendidos. 

Fallando assim, S. Ex. entende que este paiz está Não sei como póde o nobre senador sustentar que 
ainda tão atrazado que se deixa governar pelas insi- houve na província da Bahia tão grande numero de 
nuac

1
ões de uma associação estrangeira, embora muito recrutas contra as disposiçoes da lei: em todo o 

qua ificada r caso, é uma generalidade que não pôde merecer 
Senhores, eis·o trecho dessa carta, em que na ver- gran~e a !tenção, emquanto o nobre senador não 

dade encontrão-se as mais respeitaveis assignaturasl: rafem factos. 
( U J cc Dejà, sirs, vous ave:: aboli la lraite; 1nais Mas, Sr. presidente, a parte mais importante, 

cctte mesure est incomplt!te ; un mot, une volonté de porém, do discursG do nobre senador foi aquelb 
Votre Mav.esté, peu11cnt entrainer la liberte de deux em que S. Ex. fez·consistir todo mal do corpo so
nJillions d hommes. » ciallirasileiro na confusão dos poder6s1 na omnipo-

Uma palavra do chefe do estado póde dar a liber
dade a 2,000,000 de homens, ass1m como acabou o 
trafico •. Pois bem, senhoras, quem acab~u o trafico 
no paiz? Não foi o governo? Essa gloria tantas ve
zes apregoada não tocou ao nobre senador o Sr. Eu
zebio de Queiroz ? Algueri1 disse que outreDl que 
não o governo tinha acabado com o trafico? (Apoiados) 
J\. carta de que se trata, dizendo que a vontade a que 
::leve o )laiz a abolicão do . trafico pó de lambem com 
ama pabvra eff~ctuar a liberdade de 2 milhões de 
]Scravos, quer, portanto, asseverar que a' sim como 
• gov6rno procedeu no 1• caso, póde proceder a~o•a. 

Nenhum dos signatarios da carta ignora que vi
.·emos n'um paiz que segue o regímen conslitucio
Jal: a vontade, po1s, do imperante quer dizer nesse 
iocumemto, a vontade nacional manifestada pelo 
orgão competente. 

llasta observar,Sr.~residente,que assignou esta car
a o Sr. Guizot, enunente publicista europeu que, 
.xaminando a noss~ constitui cão, disse que havia 
lia realizado a solucão mais cônveniente do governo 
.onstitucional colloéando o chefe do estado na posi
ão de cwcctador o do juiz dos poderes políticos o 

tencia do poder executivo. 
Senhores, n1io é uma questão abstracta a que vou 

3gora discutir, por isso, vendo as imputacões vagas 
a~entadas neste sentido, quiz que se abrisse entre 
m1m e o nobre senador um repto para ventillar este 
assumpto. Na verdade escusadas serião quaesquer 
providencias e medidas se porventura os poderes 
estivessem confundidos, se um delles, preponderan
do sobre os outros, fizesse substituir sua vontade á 
acção regular dos diversos poderes conhecidos na 
constituição. 

Não comprehendi bem o alcance da proposi~ão do 
nol1re senador, quando a proferiu ; meditei sobre e 
caso, e então fui illuminado pelas bases com que o 
parhdo conservador propõe-se agora consolidar-se, 
e qu~ prometiam. U!Jl programma das medidas que 
quer mculcar fi opm1ão publica. 

O SR. DARÃo DE S. LouRENeo- V. Ex. não pôde 
usar desse papel. : 

O SR. RAJIÃo DE CorEcn•E : - Não péde i nem elle 
ainda fui approvado. · 

0 Sr. PRESIDENTE DO CONSELIIO: - Jil sahiu ÍOl· 
presso, 
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O SR. DARio DE CoTEGIPE : -Papel apanhado. abusando-se das cireumstanciu da ordem, fiquem 
O Sa. PRliSIDI!NrE 00 CONSELHO : _Esta ex:presslo por uma bagatella algumas pessoas na posse do ser

não ~ parlamentar,· nunca usei de papeis apanhados, viço de centenas de escravos. Como confundir um& 
cousa com outra? Se o nobre senador estivesse no 

Tendo edado muitas pessoas· nessa reaniilo, niio governo assignaria um aviso cassando esse acto mag
póde causar admiraçilo que alguem me désse um nanímo da ordem benedictina ? ... 
üestes papeis, ·• Mas, voltando ao ponto de que me desvieil depois 

Como ia dizendo, fui· buscar a luz em um doeu~ da leitura do documento, a que ha pouco rereri-me, 
manto, no qual11 problema estã posto nestes termos: é curioso o modo por que o no.hre senador P.ergunta: 
c A independencía dos poderes acha-se actualm6nte « Sois liberal?» E eu pergunto a S. Ex. :-Sois con
aniguilada pela omnipotencia e degeneraçito do exe- servador, depois da pulllicaçito dessas bases? 
cutivo. » Em todo o caso, e prescindindo do mais, a que• • 

Note-se bem, o executivo 6 omnipotente o ao tiio reduz-se a isto :-Seja o nobre senador o nosso 
mesmo tempo estA degenerado. Burke; debelle o monstro do governo pessoal, 

Em uma das bases comprometia-se o partido con- acabe a confusão,· e farA um grande serviço ao 
servador a não aceitar o poder senão para exercê-lo paiz. . · 
na plenitude constitucional, desviando-se o menor Onde esllio, porém, os factos? O do presente da 
symptoma de compressão. Assim, o poder executivo caixa de ouro provarA porventura a existencia do 
é ao mesmo tempo declarado omnipotente e fóra de governo pessoal entre nós? Eatã.o imperadorvedado 
sua plenitude constitucional. de fazer um presente a quem quer que, em sua 

E' preciso ser franco, encarar de frente a questilo; opinião, o merecer? A rainhs Victoria não escreve 
é a mais grave que se póde suscitar. Se e poder exe· cartas, nilo manda presentes a indivíduos que se -
cutivo não gyra Ra orbita que lhe traçou a consti- distinguem e recommendão por qualquer motivo? 
tuiçilo : se nilo estâ na plenitude constitucional de Triste é o papel da realeza se voltão essas doutrinas 
suas atlribuicões, o paiz marcha mal, está. prestes a que começAo a agitar-se, e a agitar·se, senhores, do 
ver realizadá a perturbação que annunciou o nobre lado de um parti(fo que tem até hoje feito timbre em 
senador pela Bahia. sustentar outra ordem de idéas I · 

Sr. presidente, em materia de confuailo do poder o SR. VISCONDE DB S. VIcENTE :-E ainda faz. 
executivo e moderador, ou de preponderancia deste 0 SR. PEDREI!\.\ :-E farâ. 
sobre o executivo, !la dous lypos: a historia nilo os 
apresenta mais caracteristicos. Ha o typo de Gui· O Sa. PRESIDENTE DO coNSILHO :-Isto é o que 
llierme ·de Orauge, ministro de si mesmo, especial- me admira. 
mente nos negocios estrangeiros. Este typo pre- Entretanto são dous dignos membros desta casa, 
su ppõe grande saber no rei, e mesquinhas propor- vindos da Bahia, que accordes dizem agora que todo 
ções nos ministros. O outro typo é o de Jorge Jil: o mal do paiz vem da falta da plenitude constitucio· 
este nilo era ministro de si mesmo ; fazia consistir na! do poder executivo I BaverA quem ponha em du-· 
na camarilha todo o srstema do seu governo. São vida que quer um quer outro dos dous nobres sena
dous systemas muito dJlferentes: em nm o rei in11ue dores da Bahia que tomArão parle na discussão, tem 
directamente, usando de seu saber; em outro a ca- abundado nessa 1déa? 
marilha perturba a marcha do governo, introduz-se O Sn. DARio DB S. LouRENço.- Na dos abusos 
nas camaras, faz immenso mal. do poder executivo abundo. 

Quer um quer ~utro caso é symploma de g~ave o Sa. PRESIDENTE DO coNSELHO- E tambem na 
perturbação na soe1edade. Mas onde estA nada d1sto confusão dos poderes 1 
entre nósY... · 

. . O Sa. nAIIÃO DE S. LouRENço.- E lambem em 
O nobre senador aceitou o r~~to. Deve, po1s, dizer 0 governo que tem na consciencia nacional o 

apresentar os factos, os.argument~s.que.tem, porque bilt de indemnidade. 
os -apresentados atê hoJe alio tão msitzDificantes que 
nada provão. Qual foi o primeiro? Uma caixa de O Sn. PRESIDENTE Do CONSBLIIO.-Isto-é outra 
rar>é mandada ao chefe de uma ordem religiosa na cousa; ag~ra ~ que o nobre senador estA fazendo con-
Bahia 1 fusã'l. (Htlaradade.) 

A estempeitofoi celebre o modo pÓrque pronun- O Sn. BARÃO DE S. LouRENço.-0 corpo legis-
ciou-~e o nobre senador. Deu a ordem. benetliclina lativo é que 6 o juiz dos ministros. · 
•JComn a seus escravos que de ora em d1ante nasces- o SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO.- Por meio da 
;em e o governo (exclamou ,o nobre senador) não votação das camaras. Bem; eellas 0 qu.e represenUo 'I 
nandou cas~ar esse acto t E1s s censura do nobre A consciellcia nacional. Contesta isto o nobre sena· 
.en~d~r. Po1s, senhora~, os escravos da ordem be-. dor? Nega que 0 governo que pede um bil! de indem
IOdiCtma não sll~ propried~cle da ordem ? não usou nidade dirige-se ás camaras a eonsciencia publica ? 
.Jia sempre do direito de hbertar seus escravos? es· ' • ' 
ava inllibida de praticar agora em maior escala O Sn. DARAO DE S. LounnN~o.-O governo n1lo 
quillo que fazia todos os dias? faz caso do seaado. 

Disse o nobre senador-Impedisse o governo esse O Sn. 1'1\ESIDENTE no CONSELHO.- V. Ex. OU· 
elo como tem impedido outros.- O ~overno impede a viu-me dizer isso? ..... 
lienaçilo de bens a especuladores. Nesse caso é necos- Vou agora apreciar as observações elo nobre sona~ 
trio o consentimento do governo, para evitar que, dor que acabou tle.fallar. 
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O nobre senador, não tendo ouvido o meu dis

curso, veiu muito prevenido, sem duvida por causa 
das inexactas ínformaçõas que lhe derão. Quando 
perguntei a S. E~. quem fui que lhe ministrou os 
apontamentos, queria com isto dizer que não erão 
fieis : mais nada. · · ~ . 

extremas, resolveu mandar o Sr. marquez de CaxiM, 
e foi o que se fez, não obstante ter por essa razão 
declarado o Sr. Ferraz que se retirava do gabinete. 
Tudo isto mostra que o governo soube cumprir o 
seu dever, assim que teve conhecimento do estado 
das cousas. 

Pareceu ao nobre ·senador que eu procurAra lan
çar o ridículo sobre os seus discursos. Outro orador 
que expuzesse coin toda a gravidade uma questi'io 
teria talvez o direito de queixar-se do ministro, se, 
respondendo-lhe, se desviasse uma linha dessa 
mesma gravidade; mas o nobre senador, que gosta 
do estylo !acéto, que egcita constantemente a hila
ridade, não deve estranhar que lhe responda como 
podér .. 

Deixo aos que ine conhecem apreciar o dito do 
nobre senador quando asseverou q11e leio muito e 
reflicto pouco, ao passo que S. Eíc. lê pouco e re-
1\ecle muito ; mas não posso proseguir sem notar 
que o nobre senador levou a mal ter eu enunciada 
IJUe as condecor311ões s~o, em geral, um imposto so
bre a vaidade. o'ra, este pensamento de 8entham, 
um dos maiores jurisconsultos, não pareceu a S. Ex. 
proprio de ser repetido por um mimstro brasileiro I 

O nobre relator da commi~si!o disse que o governD 
confassou pela boca do nolire mmistro àa guerra que, 
datando de ha·muito os preparativos de Lopez, não 
estava mos todavia preparados. « Enl:lo, observou S. 
E~., porque fizestes a guerra? porque niio procu
rastes evita-Ia? » Senhores, a guerra do Paraguay. 
apparecea inesperadamente; não podíamos por meios 
d1plomaticcs prevenir um golpe desta ordem, vindo 
<le surpreza. 1\ão promovemos a guerra: aceitámo-Ia. 
Lopez enviou-nos un:a nota gue denominou protesto: 
o ministro brasileiro respondeu; immediatamente co
meçou o dictador a guerra comncsco; não deu tempo 
á cousa alguma. 

Apreciando a-a~plicação que o nobre senador fez, 
das palavras de Ctcero a Casar, fiz ver que, pelo 
contrario, tinhamo3 muito que agradecer ao nosso 
Ceaar: o que não tinhames era que tributar-lhe essa 
admiração que Cícero tributava a Cesar, e que era 
devida ás suas qualidades de guerreiro e conguista
dor, qualidades que não podem ser objecto das as
pira~ões de um monarcha constitucional. Eis o que 
eu disse ; não sustenbi que não tinhamos que ad
mirar; pelo contrario, ob:ervei que a gratidão podia 
chPgar até a ad1_11iração, mas q~!e esta não era devida 
pelos mesmos htulos por que t.;1cero ai mirava Cesar. 

Pareceu ao nobre senador quo devia chamar-me 
um Bismark. Ora Bismark no Brasil! ... Esta grande 
peça inteiriça de!de o Amazonas até o Prata não ca
rece de annexações: não ha, pois, possibilidade de 
termos um Bismark. 

Não tenho remedio senão explicar uma phrase mal 
interpretad~ pelo nobre senador da Bahia. Eu nào 
disse, nem podia dizer, que tinha nomeado conse
lheiros de estado para assistirem ao conselho como 
advogados do diabo. Querendo um nobre depu· 
lado estabelecer a doutrina de que o Jogar de con
selheiro da estado é de confiança politica, porque 
não se póde pedir conselhos a inimigos, recordei
me instantaneamente do nosso insigne padre Vieira. 

Discutia elle, cm um· dos seus magníficos sermões, 
as bases de um bom conselho de estado, e disse ante 
o rei de Portugal que nllo se cercasse só de amigos; 
mas fizesse com que tivessem a.1sento no seu conse
lho homens dignos, embora adversarias do seu go· 
verno, porque cto embate da~ opiniões de amigos e 
inimigos nasce a verdade, que da opinião 86 de ami
gos náo sahe tão facilmente. Então trouxe elle o 
exemplo do que se passa quando a cadeira infallivel 
quer decidir se deve ou não admittir a receber os 
cultos dos catholicos um novo santo, e chama o 
maior adversaria das almas para dizer contra tuciD 
quanto fôr passivei; mostrando assim que ha mais 
garantia de verdade ouvindo tamb~m inimigos, do 
que só am:gos. 

OrJ, citando e;. te facto, p dia eu injuriar pessoas 
respeilaveis (apoiados), com quem tenho boas rela
cões? O nobre senador sem duvida não ha de con· 
tentar-se com esta explicação; mas nem por isso dei· 
xarâ de fazer-me jusli(a· quem nilo eshver apaixo-
nado. · 

Se faiiei, na outra camara, em direito divino, foi 
por occasião de considerar a doutrina de um nobre 
deputado ~elo município. neutro, que só acha au
gusta a liberdade, e não considera o pod~r senào 
como uma emanação inferior. Eu disse enl<lo aquillo 
que é verdade incontestavd para todos, isto é, que 
o poder, a facultlade de dar re~ras a que outros s~ 
SUJeitem, é uma creaçilo divma. Neste sentido o 
poder dos reis 6 divino, o poder do senado e da 
outra camara é divino, até o das autoridades sub.~J. 
ternas do paiz é divino. E' sob este ponto de vista 
que a doutrina é verdadeira. Mas este incidente não 
exige maior desenvolvimento: ninguem contesta que 
não ha poder legitimo na terra que não venha de 
Deus. 

O nobre senador disse que tendo eu asseverado 
na outra camara que o mal que ultimamente se sen
tiu no exerdto mscen da falta de unidade, de pouca 
harmonia gue reinava entre os chefes, conclemnára 
assim o regimen anterior. A verdade é ~ue foi qu;ndo 

Asseverou o nobre seriad0r que o governo repartiu 
as províncias entre d1versas influencias: que um 
grupo de provincias foi consignado a taes amigos : 
outro grup:1 a taes outros; e assim por diar,te. h to 
n:io ó exacto, como lambem não ó exacto que o go· 
verno protegesse ou pBI'SeEnisse aqui conservadores, . 
acolá ttberaes histürJcos. Não, senhorrs, o governo· 
fez o que não P,Odia decen'temente deixar de fazer; 
apoiou se em II!Jeraes prJgressistas, era pois natural 
que se lembrasse d~lles para ns nomear presidentes 
das províncias, e assim procedeu. · . 

Aconteceu c1ue cm tal provincia um president~, por 
ser ltboral progressista, tinha conlr~ si os Iiheraes 
historicos: em tal outra, pc.rém, quem se apresentou 
a guerrear a ~dministra(;no provincial f0rào os. con
servadores. Eis por fJUO razão ostavno em opprst~ilo a 

o governo teve noticia do desastre de Curupaity. que 
soube das divergencias que existiilo, e ost1wr;\o so
pitadas até aquelle acontecimento. Reveladas então 
o sabendo o governo, de boa origem, que cl1;1s erilo 
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uns presidentes os Iiberaes historicos, e a outros os 'não protege seus delegados ao ponto de: (f~ze~do-se 
conservadores. . o que ontr'ora se fez em relação ~s provm~us do 

Mas, que culpa tem disto o ministerio? Não é este norte) dizer : «Pena é que não haJa vmte Cidadll~s 
o estado do paiz? até na outra camara não se eslll nas mesmas eireumstancias, para manda-lo.s J>resl
vendo que elle tem cootra si votos liberaes genuinos dir as províncias •· Nlo i se a voz· autorisa~a de 
e votos conservadores ? ... SerA isto lambem prova um nobre senad?r ou ~e .qualquer membr~ da re
de politica geographica? . presentação naciOnal Indicar. erros de presidentes e 

Em toda.o caso, essa accusaç~o vaga, de;tituida de actoll criminosos. • . · . 
factos em seu apoio de ter o governo consignado as O Sn. DARÃO DB S. LounBNÇO: - Quer? poiS en-
províncias a certas inlluencias, é uma imputação que tãoba lie ouvi-los. . . . 
nunca deixou de apparecer em todas a1 épocas Hou- O Sn. PRESIDENTB DO coNSELHO :-Estou prempto' i 
ve tempo em que os adversarias dos dous nobres se- mas, emquanto o nobre senador não llzero que diz, 
nadares pela Bahia, que têm tomado parte nesta dis· n~o a11resentar factos averiguados, a accusação é uma 
cus!ão, diziilo que aquella província lhes estava con- banalidade. 
signada. , Da fdcilidade com qu~ na noite .de 6 ~o corrente 

O Sn. u.mxo DE S. LounENc~:-E V. Ex. sabe houve um tumulto no R1o de Jane1ro, hrou o nobre 
que isso não era verdade, • senador argumento contra o estado da sociedade 

O S · brasileira: Na verdade, quando todas as forças que 
n. ~RBSIIlENT~ no cor;s".LRO:- ~~o nego, mas 0 governo reune e de que póde dispor, são.encami

nem por Isso s~ de1xava de d1zer: assim como Iam· nhadas para 0 Par~guay, a(lmira que o.n.obre sena·· 
bem agora. se diZ, sem ller verdade. dor não podesse· Citar senão fste facto; f,eto que, 

Sr. presidente, esta accusação do nobre ~en~dor é longe de provar o que S. Ex. p~~tendeu, constituiu 
lilo ~xact~ como a outra que fez ao governo, d1zendo mais uma demonstração do .espmto de ordem da ca
que mllu1a para que acamara dos ~eJ!ulados não Ira· pilai do imperio. (Apoiodos,) . 
ll.a!hasse. Sabe-se que a camara ainda não pOde ve- o grande interesse que todos liverilo e mostr~rllo 
r!liear os poderes de todos os. seus membros; sabe-se foi supplant.r de prompto a desordem, que não tmha 
lambem que o governo nilo tem o menor •!lleresse nealtuma si~nificsçilo poliüoa, nenhuma relaçlo com 
em. que a ~~mara. n~o se reuna;.pelo contrano faz .as os partidos (apoiados )i mas nasceu de· um .facto 
ma~ores d1hg~nc1as,para que SPJão quanto antes dJS· que, estando atrecto aos tribunaeB; nllo devo d1zer a 
~uhdas as leu de fixação de força~ E!J est?u·dese- tal respeito nem uma palavra.. · . 
JOSO de acabar este .debate afim. de Ir d!.scullr a pro· ·A populaçilo do Rio de Janeiro esti, porém, bem 
posta que apresentei. Tenho assim? maiOr empenho inteirada das circu'!'slancias que occasionllril~ o mo
em que acamara se ~euna. (Apo1ado1.) Este é o lim, e sabe que sémmentenão pôde ser. considerado 
interesse bem entendido de todo o .g?verno, do como symptoma dessa conllagração geral' .em que 
actual, como daquelle que llul su • ..; deve apparecer o no r o Alexandre. . . . ; · · 

E', portanto,, accusação i•st · nder·se Senhords; o nobre sfnador, c ·m os ae·ua sg~uros, 
que o governo mllue para que os s os não se corre até o ri:co de fazer calar no animo do publico· 
reuni\o, E com que fim? pa1·a evitar o que? Pois jã que a repetição de taes motins deve occasi'onar are
niio se votou na outra camara a r~.sp~sh 11 falia do surreição de Alexandre, e déterminar éom essa'im~ 
throno, tendo _o governo grande ma10na? prudenc!a novos motin~, s? ·porque .mui!a gente ha 

O Sn. IIARAO DE S. LounEN~o ::- Ent:lo porque de d~sepr ver essa cunosJSslma I'esmreJçãol . . 
nào pede que se reunão? · O Sa IIAIIÃO DE S LouRENÇO:- Nilo fallei dessa 
. O Sn. PIIESIDENTE D~ coNSELIIo:-Sr. presidente, desordem ; referi-.me a outro incendio. · ·· . 

o nobre senadoi·disse tambem que, feita a d:virão O Sn. PRE~IDENTE DO coNsELIIO: -Peço ·perd3o 
das provincias, o governo mandou par~ alias presi- ao nobre senador; mas·nilo pos<o d~ixar de dizer-lhe 
dentes sem experieri'cia, e nló esp ·culatlores. Esta que o espirita de S. Ex. nilo nutre essas apprehen
ultima expressão não tem cabimcn10 algum, e eu não .sões de um futuro sinistro. E é facil demonstra-lo; · 
a tomo em consideração. quem é qu~, Sr. presHente, ante o aspecto de um 

Quanto aos inexperientes, se tal imput:tção cahe a calaclysma imminente, de uma subl'ersilo social, ~ 
e>te governo, cabe a todos os que tê1n havido no im- borda do um abysmo que tem de engulir a si e a sua 
perio Era preciso que o nol1re senador designasse Camilia, discute como o nobre senador discute T .• , . 
os actos de inexperiencia praticados pelos pre~i· Na presença de um grande perigo, póde apparecer 
dentes, plra que uma annlyse dr·s·es actos /ize,se a el0quencia, mas r.ropria da gravidade das circum- . 
ver de que lado está a razão. A este r_espcilo o go- stanCJas, em occas1ão tão arriscada e solemne, nin- · 
vern0 tem feito o que sempre so fez no imperio. E guem tem o espirita disposto a consultar canhenhoe, 
a quom se mostra tão hislorico, n~o era licito argu- para applicar eitaçõe~, como f•z o nobre senador, e 
mental' contra a historia: em todas as épocas têm a occupar-se com factos de pouca importancia, ~bri· 
1ido nomeados, quer minislros, quer p1·esillentes, gando os ministros a tratar de insil(mficancias, 
individuas que aló enlilo não o tinh:lo sido. Não desconheço a minha insufiiciencia, e foi sem 

Ntlo c, po1s, do nomes quQ ~e púde fazer quost:io, duvida este um dos motivos da repugnancia !JUe 
é dos actos praticados : os nol;res s?nadores devem mo~trei quando chamado pa~a o Jogar que OCilUpo. 
denuncia-los o chamar ãrespons:.biiJd:ldo quo1· esses nias, era tarnbem necessano que a accusaç:1o, os 
delegados quer o governo, se responsahilidado h ou- debates se elevassem a ponto de patentear ao pai;: 
ver, porque i.loclaro ao nobre senador que o governo· quo, por falta de forr:as, ou não chegava tão alto. En-
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·tretanto nito é isto o que se tem visto; os discursos recia con\'eniento que está diseussiio seguisse logo 
do nobrosenador têm estado muito ao meu alcance e ã da falia do throno, para que fosse a mais ampla 
até deixei de responder a muitas das proposições de possível. 
S. Ex. por ser isso in leiramente d~sneCe!sarJo. _ 

Ha muito, Sr. presidente, ·que sigo o systema de . . 
dizer com franqueza na tribuna tudo quanto penso i O Sr. ZaelaarJa• (presid,nte do eonselho):
não acredite o nobre senador que d1go uma cousa Sr. presidente, o nobre senador pela Bahia que hon· 
fóra, o outra aqui: isto é falso I Jh pessoas que pro- tem fallou principiou o seu discurso tratando de uma 
curão lançar a sizania entre mim e os nobres sen:t- questão que em outros tempos pareceria escusada, 
dores pela llahia i não a fomento, mas lambem não mas que boje tem assumido o caracter de summa 
sei porque não declararei que absolubmente não re- gravidade. . · 
ceio o debate; o que póde não me agradar é o tom « Póde o senado censurar o governo? Qual póde 
do debate, e o nobre senador já hnje começou a ser o alcance de sua censura?» Para o nobre sena· 
mostrar quo convem-mo mais abster-me de entrar dor esta questão é de vida ou de morte, porque, cm 
em discussão eom S. Ex. do que tomar em conside· !lia opinião, a affirmativa ou negativa decide da 
raç~o as suas observa~ões. existencia 011 da retirada do minislerio. . 

Quando al~tuem dâ altura do nobre senador e da Entendida a censura no sentido lato, não ha cida· 
sua autoridade diz: «o governo não eslã a par da dão brasileiro que não lenha o direito de censurar 
situação,» nlio é desdem quo exprimo, e sim con- os actos do govern,, assim como os das CB'T·aras. A 
vicção, re~pondendo que folgarei que o nobre se- camara dos deputados e o senado tém amplo direito 
nador me faça cahir e tome o poder. de censura dos actos do minislerio. O senado tem o 

Entende o nobre senador que os ministros vivem direito de apreciar os actos do poder executivo, ap· 
cm Ião grande gozo, que não lhes import~o os males provando uns, reprovando outros, e conseguinte
do paiz. Se S. Ex. estfl bem em suas fazendas, se os mente o de per$crutar suas vistas, censura-lo, Mas, 
negocias lhe correm excellentemente, o que admira não i! deste genero de censura que se trata agora: 
é que queira trocar esse grande gozo da sua vida S. Ex. declarou que rtferia-s-J á censura equivalente 
rural pelas amarguras por que passa actualmente um a fazer polilica, e fazer politica, no entender de S. 
ministro, sobretudo o presidente do conselho. Ex., enyolve o direito da fazer.relirar-se o qab_inele. 

O Sn. DARÃo DE S. Loua~Nr.o :-Tenl1o muita Ora, Jsto é.qrle:,.nrgo, em VIsta da constJluJção e 
pena · • · dns eslylos.-Nem··o nobre senador póde apresentar 

O • artigo algum da constituiç!io em apoio da doutrina 
S.11. PRESIDENTE no CONSELIIO :-Não P~!IO a que sustenta, e qne contesto com grande parte dos 

comP.a!xão .do nobre senador; mas a verda~e é que membros desta casa e poderei dizê .. Jo com a cans-
o m!mster10 não tem senão amarguras; amda não ciencia ' ' . 
achet esse gozo a que allude o nolre senador, som . 
duvida porque S. Ex. quando esteve no poder gozou S. da consbtuiçã,o que 
muito... vede .ao . . mas perguntarei: qual 

o arbgo · que expressamente es· O Sn. DA PÃo DI! S. Louni!Nr.o :- Se gozei, fui 
seu companheiro. ' 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO :-Pois eu nada 
gozei. 

E .i~ que vai n~ste tom o deba IL•, concluo decla
rando que só gozo quando restituido (I minha vida 
do sim pies parlicul:ir. · 

--
O Sr. Zllel•nrhut (presidente do conselho):

Sr. presidente, sem duvida o thesouro não está ha
bilitado á emprehander alua! mente os grande! me
lhoraCl)entos !!e que falia o prrjccto. O projecto niio 
se refere, como p~receu ao nobre senador por Goyaz, 
exclusivamente ã estrada de ferro tle O. Pedro 11, 
refere-se lambem ii outras eslt·adas, a respeito d<JS 
quaes nl'io houve innovação alguma, e quo continuilo 
a pcitencer .á companhias. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA dã um aparte. 
O Sn. PnES!DENTE on corislltJJo : ·- lUas se o go

~erno agora não está habilitado para cmprehender 
1randes melhoramento~, l<tmbem a adopcilo do pro
jecto não envolve ·a idéa de despeza immcdiata. En
·enilo, pois, que deve ser ouvido o governo pelo 
'rgão !lo minislerio da agricultura, para que d8 sua 
lpinião a este respeito, o accresccntaria que me pa· 

labeler-a entre nós o governo parlamentar 1 qual o 
que prescreve ao minhterio a condição de exislir ou 
retirar-se, conforme tiver, ou deixar de ter, o apoio 
das camaras?... Não exista esse artigo expresso, e, 
todavia, o regímen parlamentar vigora no paiz. 

Ha, senhores, na constifuicão~um artigo (29) que 
permílle que o senador e o depu ta'tlo sejllo mmistros; 
foi este o artigo que introduZiu virtualmente no 
nosso regimen o Eystema parlamentar: so niio fosse 
licito ao senador e ao depuladõ'"serem ministros, 
teríamos governo representativo. como têm os Esta· 
dos-Unidos; porém governo parlamentar como o da 
ln!)laterra, não. 

Aquella fórma de governo, Sr. presidente, em que 
o poder executivo é exercido por pessoas tiradas das 
camaras, e com especialidade da temporaria, ó go
verno pnrlamr.nlar. Onde está, porêm, na nossa cons· 
tiluição o. proc~i to que isso determine formalmenle? 

Repilo, não existe. · 
Invocou o nobre senarlor o art. flf § 90 da consli· 

tuição, o qual dispõe que ll assembléa geral incumbe 
velar na guarda da constituição e prover o bem geral 
da nação, rrecaito que diz co!Uprehender igualmente 
ambas as camaras. Sem dtmda; mas cada uma vela 
de difl'orento maneira ; nem esta these gero! póde 
igualar om tudo as duas camnras, cuja ot·ganisaQãO 
ofl'erece tantas difl'erençls. 

11 
: .. 

·~ .,· 



r 

f. 
.)._ 

r 

APPENDICE. 7 

O nobre senador citou com indiJTdrença o arl. 38 ficou sendo o centro da gravidade do systema, se
que estabelece a atlribuiçito exclusiva da camara dos gundo a expressilo de Iord Macaulay. 
deputados, de decretar a accusação dos ministros ; e Par4 esse fim contava cBm grande maioria nessa 
o art. 47 § 1 que estabelece a competencia do senado camara e no paiz • mas nito acontecia o mesm > na 
para julgar 01 deli c tos dos ministros. Mas i' ahi lia camara dos lords. · 
uma differença immensa entre as duas camaras: a O gabinete não propoz a reforma sem ·primeiro 
camara dos deputados censura como accusador que obter de S. M. Britannica autorisação para crear 
póde ser; o senado como juiz que ha de ser. fslo quantos pares fossem precisos; e 1lrougham chegou 
serve para mostrar como alio dhtinctos os papeis das a formar uma lista de 80 pares ; nilo houve, P.Orêm, 
duas camaras: V. Ex. vê' que o accusador não estA necessidade da nova ereaçao, passando essa refórma. 
ob.rigado a ter a imparcialidade que deve caraetérisar Lord Drougham hesitava em recorrer A creaçilo de 
o JUIZ. novos pares i todavia nilo teria recuado se a pruden~ 

A b · d h nad d' •• to cia da eamara dos lords, que a levou a ceder, por 
. ne emenCJas o no re se o r P0 tão,por .. n • conselhos de Iord Wel11'ngton, ni'lo . IJ'ves•e tornado 
ser toleradas na outra camara: no senado silo mal • 
c.abidas. Aqui o representante da· nação é inacces- inutil aquelle meio. 
s1vel A re11resail:o; IA estA sujeito ao meio que a cons- Nlo podemos contar com o remedi o de qae Iord 
tituiç~o dA ao governo para reprimir o excesso. Brougham ia, constrangido, lançar mllo, se o palrio· · 

Com effeito o art. 101 · § so da consliluiçilo, dando tismo dos pares nilo o evitasse : o que nos resta en
ao poder moderador o dlreilo de dissolver a camara tão ? Que o patriotismo dos senadores inspire a esta 
dos deputados, mas não o senado, deixa fóra 11e du.. camara a prudencia de que então deu prova11 a ca
vida a doutrina que sustento. mara dos lords cedendo li opinião publica, pondo-se 

Desde que contra o abuso do senado nllo ha cor- de accordo com a camara tamporarJa: 
tectivo, é claro que a theoria defendida pelo nobre O nobre senador trouxe a idêa de oligarchi3, B' 
seaador nil'o póde·prevalecer. pr~ciso, ~r. P,residenle, examinar b~m este po11to. 

E tanto S. Ex. o reconhece, que julgou evitar a dif· Ohg~rclua fo1 u~a palavra de que noutro tempo se 
tlculdade sustentando . que a constituição dA esse sermilo. adversanos dos conservadores, q;uaado o 
c~rrectivo no direito de ilemittir livremente os mi- seu.pa_rlldo era representado no 1enad.o por 1mmensa 
DJStros, e no de dissolver acamara doa deputados. ma1or1a i é, porém, uma arma. que J~ estA fóra de 
Mas, senhores, dissolver a camara, de mi IIi r minisfe· uso i e porque ? porque Dilo ser1a pomvel levar o se
rios para reprimir abusos, excessos do senado,é cousa n~do a proceder como fJS nobres senadorea. pela Ba· 
de que a ~onstituição não cogitou ; a repressllo só h1a querem que elle proceda. · ) · . 
deve recab1r em quem abusa e não naquelle que pro- Senhores, se a oligarchia é a preJlonderanciá de 
cede em r~gra. OIJ! circ~lo, bav~ria razllo para acreilitar-se na .sua 

O nobre. senador quiz explicar sua inferprefaçilo e.x!stenc1a no,p~Jz des~e que o senado, corpo VJt~
desta mnne1ra: « Dissolvida a camara, se v1er outra IJCIO, não SUJeito A dJssoluçilo, podesse fazer cah1r 
que continue a estar em desaccordo com o senado, o mjnisterios sustentados pela maJOria da camara dos 
senado h a de ter a prudencia· de ceder. » Póde isto· depu I: d •B: e como não se concebe a existencia ·de 
ser um meio previsto na conslituiçi!o? Não. A coo- duas politicas dominando o paiz, uma do senado., . 
slituiçilo nilo póde ter querida que, estando a falia da outra ila camara dos deputados, o q~e seria abaur4C1,
parte do senaao, demitia-se um ministerio, dissolva- nilo se póde contestar que, ~ara ev1tar a oligarchJa, 
se uma camara, na esperança de que venha ontra ca- é preciso que predomine a politica da eamara dos 
mara e convença-se o senado de que elle estava em dep~lados, salvo o recurso extraordinario ao direito 
erro e deve ceder 1 de tlmoluçlo, . · , · . 

A falia de correctivo p~ra ~s abusos do senado 6 O senado, porbnto, Ílito póddazer polilic3, ia lo · 
a parte mais melindrosa da nossa organisação poli• I!, o senado que representa eleâ\enlos do ternpGs . 
tica ; e para este mal só vejo um remedia, n prud~n- diversos, que, como disse S. Ex , não tem a mesma 
eia do senado, remedio que tenho sempre indi- força e vigor da camara que immediatJmente emana 
cado, distinguindo entre o deputado fogoso, que do paiz, não póde dizer «deixemos a politica da ca
assume o papel de accusador. e o senador allamente mara electiva, adoJ!temos uma outra. • 
colloeado, que julga miniRtros, que pôde julgar .Assim, Sr. prcsidente1 manifesto ainda uma ver a 
príncipes, e pertence a uma camara que occupa[na convicção de que a pruaencia do senado ha de con· 
representação nacional o primeiro Jogar como corpo vencer este corpo eminentemente conservador, de 
cc nservador que tl. . que não deve lançar . no nosso syslema politico 

Appellou o nobre senador para a conslituiçilo in- a pertubação que lançaria, nem expol-o ao: risco 
gleza; pois bem, ahi mesmo se mostra a falta de ra- que correria, se quizesse fazer- politica e derribar 
zi!o do nobre senador. Contra os excessos da camara ministerios. Estou convencido ae que o senado 
dos lords tem a corOa o direito de crear novos pares, nilo tem a pretenção de fazer cahir ministerios. 
direito de que ba usado ainda neste seculo, em épo- Não l1a, pois, desdem da minha parle quando de-
cas bem modernas. claro gue não considero a censura existente, E e é 

Em 1832 estava no ministerio Iord Brougham, e que ex1sfe,na resposta á falia do lhrono, sob o mas-
pretendia realizar a reforma eleitoral da Inglaterra, mo ponto do vista que o nobre senador. · 
da qual propriamente nasceu o systema parlamentar, O nobre senador entende que por essa censura se 
porqae foi do 1832 para cá quo se radicou ali a lo- lem rovolado a necessidade do retirar-se o gabinete. 
gilima influencia da camara dos communs, a qual Digo-llw que não!. ou seguiria o exemplo da Ingla-
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terra;· lã,· quando a camara dos lords faz uma cen
sura ao governo, este,indi1Terenle a esse resultado 
vai ii camara dos communs, e por uma votacão d~ 
confiançt,faz attenuar o. effeito da votação da éamara 
dos lords. Este ó o regtmen parlamentar do povo 

· inglez, e é o regimen a que nos devemos accommo
dar. 

Sr. presidente, o nobre senador levantou a voz 
para dtzer que os males do paiz resullilo, em granda 
par.le, da degeneração e omnipotenc!a do poder exe
cutivo, degeneração em consequencta da inlerven
çAo indebita do podenrioderador, e omnipi>tencia, 
por. que por toda a parte se mostra capricho5o edis
pottco, 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Prouvera a Daus. · 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Se o governo 

tem uma maioria consideravel na camara dos depu
tados , como ha de regularmente resignar o poder 
porque no. sel)ado, de que faço parte, e por isso nil~ 
sou suspeito,· passou um voto de graças envolvendo 
idéas que alguem qualificou como censuras ao go
verno? 

Propuz no nobre senador um repto sobre esta 
questão para que ficasse bem averiguadae ventilada 
no senado essa pretendida intervenção indebita do 
poder moderador. S. Ex:, porém, recusou dizendo 
q~e essa era a sua convicção, mas que não podia 
d1zer os porquês. · . 

Não rue posso conformar com esta evasiva.: uma 
proposição que o1Tende profundamente o nosso re~ 
gimen, porque suppõe a aniquilacão do equilinrio 
e harmonia dos poderes de que a constituiç~o faz 
depender a fdicidade publica, não se enuncia senão 
com provas. Se o que o nobre senador pensa é ver
dade, não podia fazer maior servi~o ao paiz do que 
demonstrando essa verdade. 

· ~.porque considero no absurdo que daqui se &e-
guma, e opondero ao senado, parece ao nobre se
nador que Isto ó desdem, é orgulho, é amor-proprio 
e tudo quanto lhe aprouve accumular sobre a mi .. 
nha cabeça! 

Exclamou o nobre senador : cc Que pP zar tem o 
governo de não contar com· a maioria dJ sonar! o I• 
JJocorto7 muito fo!g.1ria o governo de contar com 
essa. mataria em apoio de sua politica; mas lambem 
podta-se responder ao nobre sEnador nestes termo.~: 
« Que pezar tem o nobre senador e os seus amigos 
por não contarem com a maioria da camara dos de-
putados! » · 

lUas ha uma dill'erença : os nobres senadores não 
cun!ão com a maioria da camara dos deputados para 
o trmmpho de suas opiniões politicas; o governo, 
porém, tem sempre contado e conta com a adhesilo 
do senado para tudo quanto fôr meio de governo 
Não, o senado não ha de faltar ao governo com tud~ 
quanto for medida. governamental, em que não deva 
intluir.paixiio política. Esta e8perança, esta,convic
ç~o mmha e âo governo, bastão-me para resig
nar:me a não ter essa '!laioria, que ali11s ambicio
naria para o bem do pa1z. 

O que ainda é ruais para admirar, senhores, é 
que o nobre senador reproduzisse no senado as 
mesma idéas contidas nas bases 25 e 26 do program
ma parn consolidação do partido conservador, sobre 
a degeneração e orunipotencia do executivo, e clau
sula de abandonar-se oministerio ao menor sy.mp
toma de compressão, bases que alir1s o nobre sena
dor diz que com o seu voto fez riscar .do mesmo 
programma. E depois de ter procedido assim; con
tenta-se S. Ex. em dizer que guarrla a conviccão 
que tem, mas que não dá os porquês. Em matéria 
tão delicada, desde que o Robre Eenador enunciou 
a sua convicção, era de seu dever apresentar as pro
vas _por que adquirio essa convicção. 

Mas, disse o nobre senador, ha duas escolas de 
homens publicos do paiz : uma que leva as censuras 
até os mais elevadGs cumes, outra que não faz chegar 
a esses lo~ares senão hymnos; e não perdeu a occa-

N,ilnca proferi uma palavra de que se podasse de
duzir desdcm contra o senado, camara de que faço 
parte I A indisposiç~o que se tem levantado contra 
mim é pGrque digo ver~ades que sinto, e que aliàs 
não o1Tendem ; porque não póde haver o1T~nsa em 
sustentar que não ha censura ao governo .na resposta 
à falia do .throno; e que se ha não pó de, pelas razões 
que tem stdo dadas, fazer cahir o ruinisterio, como 
sem razão pretendem os nobres senadores pela Bahia, 
que tomárão parte ne;te debate, · ' 

Nem isto é novo; lia annos se tem por vezes visto 
no senado o governo sem maioria, sem que alguem 
pergunte se o minislerio vai retirar-se; entretanto 
que se na outra .camara, parece haver alguma vota
ç~o qae contrme o gowrno, logo perguntãó tcdos · 
quando sabe o ministerio? E porque? porque estA na 
consciencia de todos doutrina opposta à que o nobre 
senador sustenta. · 

E nisto que a alguem pó de parecer fraqueza eslà a 
!orv~ do senado. Senhores, se acamara dos depu la· 
d.os l.uta com o.govcrno, está sujeita ao recurso cons
l!lucwnal ~a dts~oluçilo. O senado, porém, qr1e não 
póde ser dtssolVJdo, que gyra em uma orhitl onde 
as armas do governo nilo o podem attingir procede 
.como quem ó. Nisto não ha degradação. ' 

sião de filiar-me nesta ultima escola com o nobre se· 
nador o Sr. marqu~z de Olinda, este, porque lta dias 
elogiou um artigo publicado em um diario iiesh côrte 
contra as tendene~as manifestadas de certo letnpo a 
esta parte para comprometter o mais alio poder do 
estado; e eu, porque restabeleci a verdade dos factos 
fazendo ver que, tendo o nosso Cesar muitos titules 
á gratidão do paiz, não os tinha, nem permitia Deus 
~ue tenha, à admiração, no mesmo sentido fDl que 
Cícero. a tributava ao seu Cesar. Mas isto é hymno? 

Se ó hymno, fui provocado por uma censura. · 
Hei de sempre combater P.roposições tão arrisca

das, applicações t~o mal fettas ao nosso paiz, e por 
pessoas li'io autorisadas, como silo os senadores do 
tmperio, cujas palavras correm risco de produzir 
odto e·fazer com que os incautos e menos versados 
no~ negocios publicos pe!suadlo-se de que não ba 
mats esperança para o patz, porque o mal vem de 
alto. Nisso nilo ha coragem, nom serviço ao paiz. 

O Sn. Jont1r: -E' umgrande deserviço. 
0 Sn l'RESIDRNTE DO CONSELHO :-0 nobro Se· 

nador, apresentando os factos da caixa de ouro o da 
or~.anm~ão do gabinete de 3 de ngosto, disse quo 
mats nenhuma razão tinha ou queria apresentar o 
com tudo accrcsccntou; ' 

... 
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·. « A organisaoi'io do gabinete de 30 de maio não de ameaear a ordem publica, porque, alêm de faltar· 
prova a degeneracão? » Já tenho muitas vezes dllo1 lhe a vontade, faltito-lhe meios para ISSO. S. Ex. DilO 
mas sou obrigado a repetir, que a corôa em 30 de representa por tal modo a Bah1a que possa dizer: 
maio de f862 não podia deixar de escolher um ga~ «a nossa paciencia está esgotada. » Ealtodo o caso, 
binete composto de homens alheios a maiorias pre· é uma destas proposições qne escapilo no ardor do 
ponderantes, porque nao as havia na camara dos d~bat~, e que nilo se recommendilo por sua eonve-
deputados. Olencta. 

A corba não tem culpa alguma da peguenhez de Offendeu-seonobresenadorpordizereuquenaau-
nossos esfor~os, nem do estado a que chegá rã o os saneia de S. Ex., o senado soube sempre cumprir o seu 
partidos no paiz; Jttas a justiça pede que se diga que dever. Ora, senhores, nilo ha injustiça maior. O nobre · 
a coróa tem allendido ao preceito conslilucional, senador, mimo11o da fortuna políhca, que as urnas 
procurando, no seu papel de juiz o observador, co- só esperãrilo que chegasse aos ~O annos para· envia-lo 
nhecer na camara temperaria a opinião do paiz. ao senado, e que assim que se viu senador ficou tra-

Em 1862 nilo havia n1 cnmara dos deputados tando da seu patrimonio, ausente desta casa por dez 
maioria nem para o Sr. marqucz de Caxias, nem annos, com ligeira interrupçlio, vem agora exclamar 
para o orador; cahirilo ambos em uma semana; que o paiz está ã borda do abysmo, e a11onta colllo 
nestas oircumstancias, o que fez a corôa? Não tendo primeiro remadio a intervenção. do senado I Eu, :que:.: 
hussola a que recorresse, chamou do senado os bo· sou senador antes de tudo, acudJlogo observando gua •. 
mens mais cheios de e"periencia dos negocias pu- o senado cumpriu seu dever na ausencill de S. E:c., 
blicos, e ori'anisou-se um gabinete destinado a dar isto é, nunca deixou de ter a justa interferencia que 
tempo a que a opinião do paiz podasse manifestar· lhe eabA nos negocias publicas. 
se. O nobre senador, pois, não tem razão alguma E' verdade que o nobre senador entende por justa 
para censurar um acto que não se afasta da restricta interferencia as censuras com intençllo de i:lerrubar 
observancia dos princípiOs constilucionaes. ministerios; mas o senado, depois de ter ouvido 

Passou 0 nobre senador f!. omnipolencia do p1der neole assumpto os mais graves estadistas, Dito se 
executivo. Ahi esti\ em seu direito, porque essa om· ha de deixar-arrastar em sentido 'Jontrario pela voz, 
nipotencia, se existe, deve rwelar-se por actos sus- embora eloquente e autorisada, do Dobre senador, 

· ceptiveis de censuras. Mas 0 que fez s. Ex. neste até o ponto i! e praticar excessos que a constituiello 
terreno? Apresentou a eleieão da actual camara como eondemna. Quem tem, portanto, o direito de mós
fructo da compressão. Ora houve jfl minoria que Irar-se offendido é o senado, por vir agora o nobre 
achasse regular a eleir.llo? Isto tem-se tornado um senador, no fim de lO·annos, ·aconselhar-lhe que 
Jogar commum. 03 vencidos, Sr. presidente, achão intervenha, que cumpra o seu dever. 
sempre que é frueto da compressão a eleição que dá « Que motivo me trouxe aqui '1 »disse o nobre 
triumpho a seus adversarias ; é mais uma prova de senador. Respondo que niio perguntei por isso: e 

. que amda estamos atrasados neste systema. acredito que trouxerão o nobre senador os mesmos 
, motivos que fazem com que eu nunca me ausente 

O Sn. JoniM: -E um logar commum quo tem daqui: o cumprimento do dever. Nilo quero supJIOr 
sempre algum fundamento; melhor fbra que não que S. Ex. riesse .Por motivos que nlo sejlo muito 

-tivesse. confessaveis. Se tivesse de fazer um pedido a S. Ex. 
· O SR. PRESIDENTE Do CONSl!LllO :-Na opinião seria que não faltasse nunca, que "Vtesse. todos os 
do nobre senador « resultou dessa eleição viciosa annos, porque faz muita falta; a vebemeneia de 

· nma camara Escn~vJsAnA. » Estaexpressilo nilo póde S. Ex. não póde levar-me a desconhecer seu mera
ler fóros de parlamentar. O nobre senador não estll cimento e os serviços que presta ao paiz, ainda fa

. em se11 direito dizendo que a outra camara é o fructo zendo-me opposiçilo. · · · · 
· do vicio da eleieão e que estã ESCRA visA DA. É uma in- Segundo o nobre senador, a Romeaçlo de magis • 
juria de que S.'Ex. não acharA exemplo. Irados tem sido inFp'rada no vicio das paixões par-

. O Sn •. Pl\ESIDENTII: _Não. ouvi essa palavr1.; por ti darias. Nilo lhe bastava dizer que essas nomeações 
isso niio convidei 0 nobre senador para retira-la. tinhão-se resentido de espírito de partido, ]Iorque, se-

nhores, o espirita de 11artido nem sempre degenera 
O Sn. PRESIDENTE no coNsEtno : - Os bons prin- em vicio ; achou que devia attribuir taes nomeações 

cip\os exigem que nunca da tribuna do senado se ao llicío das paixõ~~ partidarias. Pois bem; quantas 
· alluila ás opiniões proferidas na outra camara, nem nomeações de magistrados tem o governo feito? 

ali se trate dos discursos pronunciados no senado. Pelo que toca a desembargadores, apenas tem no-
. Se o nobre senador não desconhece isto, como se meado dons : 0 Sr. Negreiros Lobato e o Sr. Fran
animcu a chamar escravísdda a camar.1 dos depu- cisco Mariani, ambos muito probos, e um delles alta
lados ? Eu passo adiante. mente íllustrado ; em summa uma 110r da magistra· 

Alludiu o nobre senador a factos que on vergonhi'io tura. ( Apoiados. ) 
. o nome bahiano; mas não sabiu da generalidade, Quanto aos juizes de direito e monicipaes, o no-

não adiantou uma pol!egada neste terreno. Traga os brd senador pairou etn uma generalidade que escapa 
factos para os debates, exponha··os, ou não alluda a á anatyse, e constitue m!lra declamaç~o; mio ó isso o 
elles ; traga-os, para qtle a responsabtlidado recaia que se deve esperar de uma discussão dasta ordem. 
sobre quem deve J'ocahir. li' verdade que não foi reconduzido o Sr. Carvalhal 

«A paciencia da Daltia tem limites » disse o no- no l,,gar de juiz municipal de Maragogipe ; mas foi, 
hre senador, accreseantando Jogo : « Isto não é uma muito a seu contento, nomeado para outro trrmo, e 
amea~a. »Na verda~e, o nobre senador não ó capaz em seu Jogar foi mandado o Sr. Corrôa de Araujo (é 
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a queixa do nobre senador), advogado da Iocali1ade1 contrario, folgo de ver que o directoria de eniA'o as
do quem o ~overno leve as melliores informações. leja agora sendo arremedado. 
E' moço J~abll, conceituado, e até conservador. Se Mas, parece-me qu.e posso tirar d'ahi uma canse
todavia tem defeitos, díga o nobre senador quaes s!o, qaencia, e é que ulil partido, que confessa precisar 
que o governo estimuá ser esclarecido. de consolidar-se e formar um programma, nilo .é 

O nobre senador fallou do Sr. Dr. José Pires Fal· mais aquelle partido firme como a rocha, que ar
cão Brandão, que não foi reconduzido por ser muito rostava as tempestades com o nome de conservador. 
dado á politica. Não era da localidade, e só tinha Este passo acertado e discreto que dA agora esse par
influencia por causa de suas funcçiles publicas. Não tido mostra que com~rehende a situaçlo e vê que a 
sou suspeito a respeito dos membros d~sta familia i bandeira que outr'ora hasteara, em opposiçilo a outro 
quando fui escolhido senador, lembrei o irmilo do que deixou de existir, deve solfrer modilleaçilo. 
:Sr. José Pires para substituir-me no circulo.. Não censuro, pois, o nobre senador, t~elo. contrario 

O Sr. José Pires nunca foi meu discípulo elei- dou-lhe os emboras por essa idêa, aSSim como pelo 
torai, renuncio ã !emelhante ~loria: elle entrou convite que fez ao outro lado para que lambem se 
em exercício do Jogar de JUiz municipal de consolide. E' o que sempre deseJei: que os partidos 
Nazarelh em junho de 1859, e eu fui candidato se consolidem para, em campo competente, otrere· 
em 1856t.quando o nobre senador inlluia nos cir- cerem resístencia As idéas que n~o abração, e habi
culos da Habia, e depois á senatoria em 1857. Já se Ii tarem-se afim de assumir o JIOder nas condições 
vê que não podia ser o mestre do Sr. José Pires, mais vantajosas. Não posso, todavia, deix~r de re·· 
que só foi para Nazareth em 1859. parar quo se estâ fazendo aeora o que se condem-

Demaís o Sr. José Pires nilo tinha ali senão a nava ha pouco tempo. 
influencia' dos Srs. Tinta e Caldas Brito; ora o Sr. Voltou o nobre senador sempre com creseente ve· 
Tinta é meu amigo desde·gue eu tinha 15 annos de hQmencia á questito ·do elemento servil; e enfadou
idade i não precisava, pBis, do juiz municipal de se porque eu chamei aérea a accusaçllo de estar o 
Nazareth, lendo por mim o Sr. commendador Tinta. governo systematicamente perdoando as sentenças 

A allusiio que o nobre senador fez a um sobrinho de morte proferidas contra escravos; entretanto foi 
meu foi inj11sta i elle foi candidato no Jogar do seu obríg~do a reconhecer que não tinha fundamento. 
nascimento, tendo para isso muitos elementos i não DdJXo, portanto, de apresentar a relação que trazia, 
escrevi em seu favor uma só carta i mas ainda mostrando o numero de condemnaçiles á pena ui
quando assim nilo li1•esse pror.edído, não podia o tíma que lêm sido executadas desde 1856 até agora. 
meu comportamento ser comparado ag dojuizmuni· Mas entilo para que incom.mo1ar-se com a palavra 
cipal que, no logar em que adm ínistrava justiça, -aérea- ? Aérea é toda a argumentaçio que nlo 
tinha protegidos, embora fossem seus irmãos. tem fundamento, e o nobre senador ji reconheceu 

Esse juiz municipal, contando com a minha im• que a sua ~ccusapllo estava nes~e caso. . 
pa.rciali(lade, logo que chegou 4 côrte procurou-me, Sr. (!residente, nunea.pense1 que a ca1xa de rapé 
queixando-se de que o perseguião, que lhe negaviio mandada velo cbef~ do estado ao geral de S .. Bento 
tudo, a. reconducçllo, a nomeação para algum togar fos.se mohvo de ducussio no senado.: as co~sJd~ra
de accesso, até a remuneraç~o de serviços que a to- çõ.s d~ !JO:hre s~nador a este resp~1t~ sllo. !Dima
dos forão attQndidos. Eu ilisse-Jhe que me levasse mente InJustas e Infundadas, não dm1 maJS aáreas. 
seus papeis. Antes de tudo o nobre senador deve sablr qae 

• esse presente foi feito antes de existir o actualga-
Apresentou-me um requerimento, tratando na I• binete, Tambem S. Ex. confundiu a• datas quando 

parte de ~ua reconducçilo . ou promoção, e na 2~ dos atlribuiu á carta da associação estrangeira a ilelibe
seus semços com relaç~o á guerra: Respondi-lhe raçilo da ordem benedictina, entretanto que a líber
f~ancament~ que não s~r1a reconduzido, embora nilo dade do ventre das escravas da ordem foi declarada 
tmsse d~v1da d~ apoiar a sua no~eaçilo par~ outra & 3 de Maio, o a carta é de li de agosto, tres niezes 
parte i e .u~medJatamente entreguei o requ~r~mento depois. Ora, o ministerio é desde agosto, e por
a~ Sr. mm1stro .da. guerra P.ara mandai'. ouv1r o pre· tanto inteiramente alheio (I remessa da caixa. 
s1dente da provmc1a a respe1to dos semços em rela- 0 S - C V 

1 ção á guerra. n. nARA.o DI! OTIIGIPB : - A a quem oca. 
No principio de seu requerimento disse que 0 que O. Sa. PRESIDENTE Do coNSELJio :- De(lois, se· 

desejava era a promoção ; e 6 verdade que os servi- nhores (c este ponto é grave,) o nobre senador ~n
ços com relação (J. guerra são remuneraveis sem re· t~n~e que este facto envolve uma questlo de prin
querimento mas entendi que virtualmente pedia ser 01P108:· S · El. repete : 
remuneradd, porque allegava achar-se no mesmo « E' um acto do eh e r~ do estad.o que deve s~r co· 
caso daquelles que 0 tem sido. Entrego ao nobre b~rto com a res~?nsablltdtde do governo. » E pr~-
senador o requerimento. . CJ~o não confuna1r os actos da realeza com os parh• 

• . . cuJares do chefe do estado. O pre~ente, mandado 
O Sn. DARAO DE CorEGIPE :-Estou sahsfe!lo. pelo sollerano, de uma caixa de rapé nunca foi can-
O Sn. PRESIDENTE oo CONSELIIO:- O president~ siderado em parte alguma acto da realeza e motivo 

da província informou favoravelmente, o negocio para responsabilidade ministerial. 
ha de ser presente em cons~lbo1 e a condecoracão A nossa constituição, previdente como foi, deter-
concedida i se elle quizer recusar, que recuso. • minou que a dotPção de Sua M~gestade o Imperador 

q nobr~ senador atlrib~iu-me a idéa do censurar paga J!Clo thesouro, seja entregue a um mordomo, 
o U1fectono a que pertencJ i ist~ não ~ exacto i pelo nomeado por Sua Magestade, e com quem se trata-
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rio as aeçlies activas e passivas concernentes aos in· • 1empre que preleJ!dem alienar em favor de Cedrceirr.: 
teresses ii& casa impeml. Jà 86 vê que o presente aenilo para áar a hberdade a eacravoa nlo pe em I 
da caixa de ouro é negocio que corre pela mordo· cença ao g~verno. . . 'd 6 mia: é relativo A a~plica~o da dot~çlo ao arbítrio .A respe1to do elemento servil, Sr. pres1 ente, s 
do imperador e pelos meios competent~a. me reata fazer uma pondera~OCo, e é que não ha pe· 

· • ' rigo no 'Pensamento enune1ado na falia do throno, 
O Sa. BARAO DB CoTRGIPB :-Nllo neste caso. mas na dlscussllo que 0 nobre senador ba suscita~e 
O Sn. PRESIDEIITB DO coNSELHO: - Porque nllo? com o mtier enthuaiasmo, sem ter ainda conheCI• 

Pois o imperador póde de seu bolsinha mandar for- menta do projecto, que o governo em oceasilo op· 
mar movas, beneDciar familia.s de benemeritos da portuna ha de apresentar. A discusslo, pois, careee 
patria, sem que dahi se renle qualquer predicVl!o de base. O nolire senador ataca a medida, julga-a 
JDconvenientt, e n4o podia mandar comJirar uma perigosa, aem aaber qual é o pen11mento do soverno, 
eaixa de ouro e envia-Ia de presente ao J>, abbade em que sentido proplle elle que sejlo organuados. os 
geral de S. Bento por acto tllo phila~tropico? trsbãlhos sobre este assum11to. 

O Sr. Peabbody,. ojlulenlo amemano1 que te111 Sendo asiím, nlo estanílo ainda o projeeto em -
dado milbõea aos pobres doa dous hem1spnerioa, discusslo na assemblda geral, e desde que o governo 
pMe receber da rainha Victoria o retrato de S~a declara solemnemente que nllo se ha de atacar, antes 
Magestade com uma carta agradecendo o beneftcro respeitár a base da propriedade, parecia que o nobre 
feito aos pobres, pôde mandar collocar em uma sala se11ador devia nllo exacerbar-se tanto; mas nlo I 
especial esse retratct ; e o imperador do Brasil nilo s. Ex. achou melhor combater medidas de · que 
póde presentear a um monge .benediclino com uma ainda nilo tem conhecimento algum I 
caixa de rapé, em aignal de lembrança, pelo acto Eu ia acabar sem 11erorarJii01 como fez o nobre se· 
meritorio q_ue a ordem praticou? Como se ~ntende nador, mas peço ainda p~rmisallo para perguntar A 
a realeza? Serâ por isto que o poder esecullvo não im~arcialidãde, ao cavalheirismo de S. Ex. se silo 
eata na aua pl,enitude 7 parlamenla~es as aeguintea palavras com que termi-

0 Sa. DANTAs :-Sem inlervençilo do ministerio, nou o seu d1scurso : 
Napoleão III mimosêa a quem lhe parece. .«. Co~o nlo ha deseneraçllo noa pod~rea aa os 

O Sa. PRBSID~NTE DO .coN~SLH!I: -Mas eu busco :~~~~~~~· compile·SII de sete hom"" prlhadol tJo 

exemplo no pa1z consütucJonal que nos serve de o nobre senador á verdade, recuou logo decla· 
modela. rando que isto não 'se applicava aos actuas; minia- · 
. P~rece, realmen,te, que só da falta de razões.plau- troa :assim, feito aquelle reparo, desisto de exami• 

SJVeJs, só do dBB!IJO lfe a todo o transe dembar o nar detidamente esta proposição de S. Es. 
mi~isterio, pódé originar-se uma semelhante ar- E acabo sem mais peroravao. 
gm~lo. 

As ordens religiosas no Brasil têm sempre estado P''RECBI\ DA. liSA N. toa 08 r1 DE lULHO 08 186'7. 
no uso de fazer concessões desta natureza; ellas pos· A 

suem, em commum,e em commum, por meio de seus 
chefes competentes,concedem liberdade a seus escra· 
vos, ora graluilameDte, ora mediante indemnização. 
.A ordem benadietina ap,enas adiantou·se um .pouco, 
e no capitulo de 3 de maio de 1866 re~oiVdU a lrberda· 
de do ventre: fez em ponto maia elevado, o que sem 
conlestaQãO tom sempre praticado em menor es· 
cala. 

O SR. FunTADo :-Onde ficou a lei de 9 de de· 
zembro de 1830? 

0 SR, PRESIDENTE DO CONSELHO : -0 fim da Jei de 
amortização, Sr. presidente, foi vedar a exorbitan
cia de fortuna que se aceumulava nas ordena reli~io· 
sas, como um tropeço A prosperidade publica. Isto 
mostra que no espirita dessa lei não estava prohibir 
a libertaçito dos escravos dos conventos. 

O Sn. DANTA.S :-.Apoiado. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELDO:- 0 actual minis· 

ter·io achou o facto consummado; mas, ainda q11ando 
assim não fosse, nilo se julgaria competente para or· 
denar que fosse cassada a do liberação tomada em ca· 
~M~ . 

O Sa. FuRTADO:- Não digo que o acto não seja 
bom; o que digo é que foi contra a lei. 

Ü SR. m&S!DENTE DO CONSELIJO:-Nunca SC ~n!an· 
den assim a lei de 1830. .As ordens pedem IJcen~a 

Ex:põe a materia de Ires proposições da camara dQs 
Srs. depuladõs, datadas de 23 do corrente mez, 
approvando diversas mercês pecuuiarias conce
didas, em altençilo a aerviçoa mililarea prestados 
na guerra eontta o Paraguay, por decretos do 
poder executivo de jO de novembro de 1866, dlil 
9 de fevereiro; e 12 de junho de 1867. 

J. 
Estio sobre a mesa, afim de se darem brevemente 

para ordem do dia, tres proposiçllee, que a camara 
dos Srs. deputados enviou ao senado, todas ellas 
datadas de 23 do corrente mez de julho. 

O objecto das proposições é a approvaçllo de 
mercês pecuniarias, que por decretos de ditrerentes 
datas o poder executivo, em attençilo a serviços 
prestados na actual guerra contra o Paraguay, tem 
concedido, jà a militares q11e1 ficando inutihsados 
para o serviç_o do exercito em consequeacia de fe· 
rimentos recebidos em combate, nio podem procu
rar meios de subsistencia, jà a familias dos que fal· 
lecerão em combate, ou por ou Iras causas, que se 
declarllo. 

II 

.A mesa formulou Ires tabellas sob as letras A., D, 
Ceada uma das quaes so refere à proposição corres· 
pondcnte da camara elos Srs. deputados. 

, I 
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.As tabellas contêm os seguintes esclarecimentos: 
I.• Os nomes dos pensionistas. 

além disto informações muito favoraveis da repar• 
licilo do ajudante-general. 

2.• A classe, bem como a importancia nnnual das "4 • A D. Jacinlha Maria do Espírito-Santo, viu
vado capitão de eommissão Francisco Antonio d.o 
Espirilo·Santo, fallecido em consequencia de fefl· 
mantos recebidos em combate (608 mensaea). 

pensões. 
s.o A data dos decretos de concessão. 
~.o Os motivos que os juslific1io. 
s.o Os documentos que acompanh11o os decretos. 
6. o O numero dos decretos de concessão. 

Prova-se com certidões que a agraciada é viuva 
do official fallecido; e que tem duas filhas menores; 
e com attestados que ê pobre e vive ho~estamente. 7,o O numero dos pensionistas. 

. m. 
.A proposição, a que se refere a tabslla letra A, 

comprehende vinte uma pensões e outros tantos pen· 
sio01stas. 

Lê-se em primeiro Jogar a pensão mensal de 60$ 
concedida a]). U mbelina Horacía de Andrade Seíxas, 
viuvado capitão de commissiio Francisco de J>aula 
Athayde Se1xas, fallecido em Corrientes em conse. 
quencia de ferimentos recebidos em combtije. 

Com relação a esta pensão, bem como a Iodas as 
outras que se lhe seguem, n~nhum documento ha, 
que acompanhasse a proposJçfio que as approva, 
salvo ns cópias dos decretos de concessão ~xpedidos 
pelo poder executivo, com a data de lO de novem
bro de 1866. 

IV 
A proposição, a que se refere a tabella Jetlra ís, 

comprehende cinco pensões e outros tantos pensio· 
nistas. 

As pensões approvadas são as quo por decretos do 
poder executivo de 9 de fevereiro de 1867 foião con· 
cedidas : 

1a A D. Anna Espinola da Cunha Tourinho, vi uva 
do alferes do 22• corpo de voluntarios da patria 
Luiz Polycarpo de Goes Tourinho, mo r lo de mol~s
tia adquirida em serviço de campauha (36SOOO men· 
saes ). 

Prova-se que a supplicante ê viuva do official fal
Jecido, que ilelle teve um lílho, de nome Satumino, 
que se âiz legitimo, mas que se mostra ser Jetigi
mado per svbseq11ens matrimonium, que o offie1~1 
fallecêra em 6 da setembro de llilüG, e que a vi uva é 
pobre, e vive honestamente. 

Das informações da repartição do aJudante-gene· 
ral consta ljUe o ollicial, sendo gravemente ferido no 
ataque do forte de Curuzú em a de setBil!bro de 1866, 
fallecêra no m~smo dia no hospital de sangue a bor
do do vapor Eponina. 

tumpre, como uma recordação honrosa de palrio· 
tismo, avivar a lembrança de que este official é filho 
de outro, o capitão de zuavos Quirino Aotoni.o do 
Espirito-!:ianto, faiJecido no hospihl dG MontevJdéo, 
do gunl em officio de 23 de setembro de 1866, como 
se otiJ~rvou no parecer na mesa n. 84 do to do cor· 
rent6 mez, o tenente-general visconde de Camamú 
informara que tinha sido o creador e organisador 
da 1 • companhia de zuavos, que se apresentãra na 
côrto, e qur, velerano da independencia, não se li· 
mitára ao servico da sua pessoa, mas trouxera com· 
sigo um filho. • 

Pai e filho derilo heroicamente a vida pela patria, 
ennobrecendo os seus nomes, e perpetuando·o5 na 
historia por feitos de bravura e de nbnegacão. 

5.• A ~cbastião Francisco de Paula, anspeçada 
do 70 b~talhão de infantHia, o qual, em conse
l{uencia de ferimentos recebidos em combata, vO-se 
impossibilitado de procurar meios de subsistencia 
(500 rs diarios ) 

Prova-se por um termo de inspec~ão, a que se 
pl'ocedeu em 10 de salemllro de 1866, que o pen
sionista ficou com um aleijão na perna esquerda por 
ferimento de arma de fogo e qne ajunta de saude o 
julgnu iucuravcl e incapaz do servico do exercito, 
sendo-lhe cliffidl ganlm os mllios dê suhsistencia. 

A reparti~.ão do ajudanle·sen~ml informou favo
ravelmenlt'. 

v. 
A proposição a que se refere a labella letra C 

comprehende quati'O pensões e outros tantos pen
siomstas. 

2.• AD. Maria Firmina do Amor Divino Rodri
~ues, viuva do tenente do Sl• corpo de voluntarios 
da patria Manoel José RodriguPs. fallecido no com· 
bale de 16 de julho de 1866 ( 42$000 monsaes ). 

Prúva-se que a agraciada é vi uva do official falle
cido, e que seu marido ft,ra morto no eombat~ 
de 16 de julho de t8G6, havendo além disto infor
mações fdvoraveis da directoria fiscal da secretaJia 
da guerra. 

Lê·se em primeiro Jogar a pensão mensal de l2N 
cGncedida a D l\Iaria Nncator dos Santos, vi uva do 2• 
cadt:tu do -120 corpo de volunt~rios da palria João 
Baptista da Silva Costa, falleci<lo em con\equencia 
de ferimentos recebülos em combate. 

3 • AD. Anna 1osepha da Franca Amaral, viuva 
flo capili!o da ~tuarda nacional Bernardino .Antonio 
do .Amarnl, r,uecido no hospital de Corrientes em 
consequencia de moi estias adquiridas em campanha. 

l'ro~'a-se com certidões que a ngracinda é viuva 
do official fallecido, e que tem oito filhos, sendo 
sete menores; e com altestados que esse official 
fallecêra em Corrientes, e que antes mosmo de 
marchar para a guerra preslflra muito bons ser
viços na acquisi9ão de voluntarios e remessa de 
gual'das nacionacs da província do l:iorgipe, havendo 

Com relnçilo a esta pensão, bem· como as outras, 
que se lhe seguem, nenhum documento lia cru e n~om
panhasso a 11roposição, que as approva, salvo as có· 
pias elos decretos de concessão expedidos pt·lo podet• 
executivo com a data de 12 de junho do corrente 
anno. 

O decreto de 12 do junho deste 8nno concernente 
A pensão de 42H mensaes concedida ao alferes do 10 
corpo do volunlados da pntrin l'ibnoel Antonio da 
Silva :tctualmcnte lcnenlo honorario do exorcilo, 
refere-se a um decreto anterior de 1!l do jan~iro tlo 
mesmo anno. 

·'f 
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Não veiu ao senado a. cópia deste primeiro de

creto; e a do segundo, que elevou a pensão, nilo de
. clara os motivos justificativos nem da primeira mer
cil pecuniaria, nem da sua eleva~i\o a 42$000, posto 
que se deva inferir que foi elevada em razào de se ter 
conferido posteriormente ao ~ensionista o posto, ou 
graduação de tenente honorarJo do exercito; 

O segundo decreto não tem a clausula de ficar a 
mercê pecuniaria dependente da approvaçilo da as
sembléa geral. 

cretos de diversas datas tem concedido, em atlen- ' 
çiio a serviços prestados na guerra actual contra o 
Paraguay, jll a militares, que ficando inutilisidos 
para o servJço do !xercito, em consequencia de feri
mentos recebidos em combate, nilo podem procurar 
meios de subsistencia, jA .a famílias dos que fallece- . 
rllo em combate, ou por outras causas que se de
clarão. 

II. 

A. estas informações releva accrescentar, como 
complemento e remate, que a importancia annual 
das pensões concedidas pelo poil6r executivo, e con
t••mpladall, e approvadas pelas Ires resoluções da ca
mara dosSrs deputados, que se achão sobre a mesa, 
será de 10:2508000, a saber: · 

De accordo com os precedentes estabelecidos. for
mulou a mesa, sob as letras A, B, C, D e E, as 
quatro tabellas annexas, cada uma das qu.es se re
fere A. proposição correspondente da camara dos 
Srs deputados. 

As tabellas cont~m os seguintes esclarecimentos : 
1 o Os nomes dos pensionistas : Tabella letra A ••••••.•••••••••• , • 6:827R500 

» • n................... 2.1í5sssoo 2.0 A classe, bem como a importancia de cada 
)) » c.............. .. . . 864$000 uma das pensões. · 

3.• A data dos decretos de concessão. . 
Total. .. 10:2/íOSOOO 4.• Os motivos que os justilicilo. . 

li.• Os documentos gue aeompanhilo as pensões. 
6 • O numero dos decretos de concessão. VI. 

Como resumo e conclusão das observações que 
precedem, a mesa : 

Considerando que, conforme o art. 102 § t 1 da 
constituiçilo, as mercês. pecuniarias dependem da 
approvação da assembléa geral ; 
- Considerando que a concessão de mercils pecu
niarias augmenla a despeza do eslado; 

Considerando que uma das mais importantes at
lribuições da assembléa jleral é zelar e fiscalisar a 
despeza publica, protegendo, em beneficio do traba
lho e da industria, a sorte dos contribuinles: 

OJferece o seguinte 
PARECER· 

I,o Que as proposicões da camara dos Sra. depu
tados devem eutrar em discussão. 

~. Que o presente relato rio deve ser impresso e 
distribuído na forma do eslylo. 

Paço do sena~o, cm 27 de julho de 1867,- Vil· 
conde de Abaettl; presidente.- Josó da Silva 11/a
fra, I• secretario. -Frederico de AlmPida e Albu
qrterque, 2• secrotario. - Thomaz Pompeu de Sou:a 
JJrasit, 3 ·secretario. 

7.• O numero dos pensionistas. . 
A tabella letra A corresponde~ (lroposlçllo da ca

mara dos Sra. deputados datada de 23de julho deste 
anno. 

A proposição comprehende 26 pensionistas, nu
mero este igual ao dos decretos de concessão, que,a 
acompanhilo. 

Além das cópias dos decretos de concessilo, todos 
datadrs de 13 de maio do corrente anno, nenhum 
outro documento h~ que instrua a preposicilo, a 
qnnl, conio todas as que se seguem, foi liÍ!a no 
senado, e mandou-se imprimir em sessão de fl1 do 
corrente mez. 

III. 
A tabell a letra 11 corresponde a uma das propo· 

sições datadas de 24 de julho. 
A proposição comprehende quarenta pensionistas, 

sendo o nome do primeiro, Manoel Gomes de Alhu
qu~rque, 2° cadele 10 sargenlo do 1f corpo de volun
larws d.a patria impossibilitado de procurar meios 
de submtencia em consequencia de ferimentos rece
bidos em combate. 

I'.IRECEn DA_ MESA N, 103 DE 30 DE IULIIO DE ]867, 

Expõe a matefia de cinco proposi!)ões d.1 camara dos 
Srs, deputados, datadas de 23, 2! c 25 do comnle 
mez de julho, approvando pensões concedtdas por 
decretos do poder cxeculivo de di versus datas em 
attenç~o a serviços militares prestados na guerra 

O numero dos pensionislas é igual ao dos decre
tos, que por cópia acompanhilo a proposiç11o. 

Dos decretos cinco sào datados de 21 e 35 de 26 
de dezembro de 1866, 

· contra o !>araguay. 
r. 

Est:lo sobre a mesa, afim r.Je entrarem brevemente 
na ordem do din, cinco proposições, que a camarn 
dos Srs. deputados enviou ao scnndo, srndo datadas 
uma de 23, duas de !H, o oulras duas de 25 do cor
rente mez de julho. 

O objecto dcolas proposições ó n <tpprovar.ão do 
mercDs pecunial'ias, que o poder executivo por de-

En!~e us quarfflta pensões concedidas pelo poder 
executivo e approvn~as pela camara dos Srs. depu
tados, apenas a respeito de quatro existem d,cu
mentos JU>tificativos, que fossem remeltidos ao se
nado, 

As quat~o pemõ~s, a que acaba de alludir-se, são 
as concedtdas: . 

1. • A D. A~relia D,amaso de Carvalho, viuva do 
c'ptmo Angehno de Carvalho (30$ mensaes) 
. Prova-se pelos documentos juntos que a pensio· 

ntsta. ern o,t" d~ dezembro do 185!• casou na igreja 
m~t~tz da Concctçito da cidade de Montevidéo com o 
ollH:tal fallecrdo, que pertencia i\ divisão bra!ileira 
a?xtlwdora; que se.conserva no eslado de viuvez 
I'JI'endo com honesltdade e dccencla na villa do sa2 

i 

I! 



14 APPENDIOE. 
eramento da província do S. Pedro do Rio-Grande carreira das armas, na qual ttlm prestado relevantes 
do Sul i que do seu consorcio tem seis filhos meno- serviços. 
res ; e 'finalmente que seu marido, ferido na bala· « Os dous, que ell~ menciona em seu requerimen-
llla de 24 de maio do 1866, íallecêra em consequen· to, morrérão com eJI'dto no ataque de Curupaily. 
cia dos ferimentos no hospital de Ccrrientee, du·· • Um era casado, o outro o alf~re• Aft'onso Aure
ranfe o rnez de julho daquelle anno\ como se vê de lio da Fonseca, diz a supplicante qua era solteiro, 
uma carta do tenente-general barão 110 Herval, com- mas não o prova. com documento algum, como con
mandanle em cheíe das forcas imperiaes contra o vinha, visto ~ue é pela parte deste que ella invoca a 
l'aragua;r. • muniJlcencia Imperial em seu beneJlcio. 

2.• A D. ~aria Umbeli.na Feg~erslein, vi~va do « Entretanto eom·. a respectiva certidão de idade 
coron~l do 1 batalhll~ de mfantar1a do exerc!lo Pe· mostra que elle era seu filho, e com esta certidilo 
dro Ntcolâo Feguerslem (60HCIJO mensaeP), . apresenta a supplicante certidlo da idade de sua 

Prova~se pelos documentos JUntos, que a pens10- Olha . · 
nista~..em 26 de maio de 1821l,casara-se na matriz do · · 
Rio-rardo (província de s. Pedro do Rio-Grande r Outros documentos devilio instruir esta petiçlo, 
do Sul) com aquelle coronel, ,1ue era nme tempo como a certidão do easamento da supplicante, que é 
capitão, e que este official fallec~ra no dia 1'7 de jn- subslituida por um attestado do respectivo vigario, 
nho da 1866, quando prtsbl a serviços de campa· o qual declara ser e !la viuva do tenente-coronel Mil· 
llba no 20 corpo de exercito. · noel Mendes da Fonseca, e bem assim certidiio de 

que pelo tllesc.uro nacional nenhuma pensilo jl per-
3 • A D. Honoria Anderlina dos Passos, viuva cebe do Estado. 

do alferes de commissllo do 8• batalhilo de infanta
ria do exercito Fírmino José tlos Passos, morto no 
ah!Jne de :16 de junho de :1866. 

Prova-se pelos documentos juntos, que a pengio· 
nista casãracom o official fallecido em !7 de Janeiro 
de 1865, na igreja matriz do .Aracajtl (província de 
Sergipe), e que seu marido, partindo para a guerra, 
lbe deixãra, como alimentos, uma mesada de 36$, 
que devia ser paga pela !besouraria da fazenda, mas 
da qual não chegou ella a receber q1:1antia alguma. 

4. • A D. Rosa ntaria Pauli na da Fonseca, rnlli do 
alferes do 30• corpo de volunlarios da patria Afi'onao 
.Aurelio da Fonseca, morto na batalha de 22 de se· 
lembro de 1886. (B6SOOO mensaes.) 

A pensionista junta um allesfado do reverendo 
cenrgo cura da freguezia do Sacramento (Rio de Ja· 
neiro), cm que se declara ser ella vi uva do tenente• 
coronel Manoel Mendes da Fonseca, e bem assim 
duas certidões de baptismo. 

De uma dellas, passada em 2B de março de 18!0, 
consta que no dia B de julho de f830 se baptisára 
na. matr1z das Alagôls Amelía, filha legitima do ma· 
jor Manoel Mendes da Fonseca e de D. Rosa Maria 
J'aulina da Fonseca. 

De outra certidão, passada em 4 de set;:mbro de 
:1857 pelo coadjutor da freguezia de Sánl.' Anua (Rio 
de Janeiro), consta que no livro 6• d.os baptismos 
das pessoas livres da lrrguezia a paginas 989 v. existe 
o assentamento que abaixo se transcreve, assignado 
pelo coadjutor José Emygdio St'rge de Lím:J: 

< Aos quatorze dias do mez de dezembro da mil 
oitocentos cincoenta e quatro nesta f1·eguezin puz os 
santos oleos ao i11nnoente Affonso, sendo baptisado 
cm perigo do vida pelo conego Alfonso de Alou quer
que ~lello, filho legitimo do tenente-ooronel Manocl 
1\rendes da Fonseca e de D. llosa Maria Paulina da 
Fonseca: protectora Nossa Senhora i padrinho seu 
irmão o 2• tenente Pedro Pauli no da Fonsecn. » 

.A repartição do ajudante· general, expon !o e in· 
formando em 26 de novembro de 1866 um requeri
mento da pensionista, exprime-se nos seguintes 
lCI'ffiOS; 

f( Cem efi'eilo a supplicante, como é geralmente 
sabido, tovo os filhos que diz, o que se dcdicãr1lo á 

• Entretanto a seeçlo, ereDdo na veracidade das 
Rllegações da supplicante, a considera digna de ser 
atlendida em sua supplica. » . 

A's informações da repartlçllo do ajudante-general, 
que o senado podará apreciar como tiver por mais 
acert11.do, a mesa com o desígnio de provocar escla
recimentos sobre uma clrcumstancia que póde ser 
de alguma imporlancia para a historia da actual 
guerra do Paraguay, aecrescentarA uma unica obser· 
va~ão. . 

A observação vem a ser que da cerlldllo de idade 
do alteres Alfonso Aurelio da Fonseea, que como in
nocente rellebeu os santos oleos em 14 !te dezembro 
de 1854, deve deprehender-se que elle marchou 
para a guerra na idade de 13 ou ti annos. 

Este facto não seria no vil na historia do Brasil. 
Elia registra com orgulho e veneração o nome da 

nobre dama pernambucana, que em remotos tempos, 
sublime no heroismo, com suas proprias milos ar
mára como soldados dous filhos menores, que ainda 
lhe restavão, para combaterem, como os Jrmitos, que 
já tio hão perecido na mesma gloriosa luta, o estran
geiro invasor da sua patria. 

Terminàndo as explicapões da tabella letra B, 
cumpre fazer mençlio da pensão de trezentos mil réis 
annuaes concedida. a Francisco Nunes de Souza. 

Esta pensão foi concedid11. por decreto de 26 de 
dezembro de 1866, e nenhum documento veiu ao. se- -
nado que ajnstifique. 

O decreto do poder executivo declara que a pensão 
6. concedida, a.ttendendo ao estado a qun s• achare· 
du.zido Francisco Nunes de Sou.: a, e aos sert•iços 
rmlitarcs que prestou, não ~d ~a gr~erra da. ind~pen
dencia na provi11cia ào Maranhão, e em 1840 por 
occasiào a a rcbellião que houve nesta mesma provín
cia, mos ainda r.m relação à g"erra actual con1 o 
l'araguay, !Jf{erecmda um seu filho que o sustentava 
para servir como vol11nla1'io à a patri&. • 

Como esta pensão constitue uma especie de ex
copr.ào no rrincipio, que tom regulado todas as ou· 
tJ·as~ entendeu a mesa que não devia deixar do Cal· 
la!' sobre clla especialm on to. 

L 
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IV. 
A tabella letra C corresponde a outra proposição 

da camara doa Sra. deputalfos datada de 2t de julho. 
A proposição comprehende vint• um pensionistas, 

sendo o nome do primeiro Joaquim Manoel Ferreira, 
soldado do 2• corpo de volunlarios da patria, impos
sibilitado de procurar .meios de aubaistencia em con
seqoencia de ferimentos recebidos em combate. 

O numero dos pensionistas é igual ao dos decre
tos, que por cOpiaacompanh~o a pr0posiçJo. 

Doa decretos doua sio datados de 2a, outros dous 
de 26 e dezeaete de 'ri de janeiro do corrente anno. 

Entre aa vinte uma pensões concedidas pelo 110der 
executivo, e approvadas pela eamara dos Sra. depu
tados, aP.enaa a respeito Cle duas exislom documen
_tos juatllleativoa, qua fossem·remetUdos ao !enado. 

Aã duas pensões, a que acaba de alludir-se,são as 
concedidas : 

t.• AD. Maria Eusebia Barbosa, vi uva do tenen
te do 3• corpo de voluntarios da patria Francisco 
José Jlarbosa, morto em consequencia de molestias 
adquiridas em campanha. 

Dos documentos juntos resulta que a pensionista 
prova o seu casamento r.om o official fallecido por 
meio de uma certi.dio passada em "l9 de outubro de 
1866 pelo secretano da camara arehiepiscopal Joa· 
quirn ·Tito Tabirâ Galvllo, na qual declara e~te !!De 
revendo um livro de assentos de baptismo da fre• 

• guezi'a de S. Thiago de Jguape, no 11m delle achAra 
um assento, do qual constava que no anno de t8lí3, 
no amial do Engenho Embilua, pertencente A fre
guezia de S. Thiago de Jguape (Oahia), paranté o vi· 
gario encommendado se tinhllo recebido em malri· 
monio Maria Eusebia Barbosa e Francisco José Bar
bosa, achando-se este entlo em perigo de vida, e 
que receberi'io as beXI~ios nupciaes conformo o rito 
e ceremonias dá iBreja; o que tudo se justificara pe· 
rante o reverendissimo conego desembargador pro
visor, que mandAra abrir o assento aos 2 de março 
de 1866. 

Por outros documentos prova-se que a pensionista 
tem bom procedimento, que o officlal de1xára cinco 
1llbos menores, e tallecéra em 27 de novembro de 
f865. . 

Entre os documentas encontra-se um offioio do 
tsnente-general Polydoro da Fonseca Quiutanillla 
Jordão, commandante em chefe do to corpo de exer
cito, com a data de 14 de outubro de 1866, no qual 
informa que o tenente Francisco José Barbosa f:~lle
cêra am marcha, de febre typhoide, tendo-se ante· 
rlormente l!lostrado dedicado ao serviço. 

A mesa JUlga do seu dever observar: 10, que a 
ju!tifi.caçüD dD casamento da pensionista, _que se diz 
celel1rado em 1853, é posterior ao fallacimenlo do 
tenente Francisco José Ddrbosa: 2•, que não se apre
senta certidão de baptismo de nenhum dos cinco li· 
lhos menores, que a pensionista diz que oxislem do 
seu matrimonio com o referido tenente. 

2.• A D. Marianna' Clementina de Vasconcollos 
Gaivão, vi uva do brigadeiro graduado José Antonio 
da Fonseca Gaivão, fallecido no acampamento das 
forças expedicionarias na provincia de 1\!ato-Gross·J, 
das quaes era commandante. · 

P~ln ft! de offlcio, que se junta, e que é. •o~re 
mollo honrosa, prova-se o eaaamento da pensJoniata 
em 31 de maio de 1827, e que seu marido fallecera 
no acampamento do Rio-Negro em 13 de junho de 
1865. 

v. 
A tabella lelra D corresponde a uma du propo· 

sições da camara dos Srs. deputados datadas de S5 
del'ulho corrente. · 

proposição comprehende 50 pensionistas, sendo 
o nome do primeiro Joaquim. Maria Maciel, ad·Jado 
do 1• corpo de voluntiLrioa da palría, impossibilitado 
de procurar meios de subsiatencia em consequencia 
de ferimentos recebidos em combate. 

O numero dos pen&ionistas é igual ao dos deere· 
to~t _que por cbpia acompanh~o a proposiçi'io. 

uos deeretos 41 si'lo datados ds 1'71 um de 21 e 
oito de 28 d.e novembro de 1866. . 

Entre adiO pensões concedidas pelo poder execu
tivo, e approvadas pela camara dos Sra. deputados, 
nem uma fia que esteja instruída com especie alguma 
de documentos. · 

VI. 
A tabella letra E corresJloiÍde 4 outra propoeiçlo 

da camara dos Srs. deputados de 2lí de julho. 
A proposiç~o eom prehende quarenta e um pensio

nistas, sendo o nome do primeiro Jacomo José da 
Silva, soldado dD 20 corpo de voluntarios da patria, 
impossibilitiLdo de procurar meios de aubsistencia 
em conseq11encia de ferimentos. recebidos em 
combate._ 

O numero doa pensionistas 6 igual ao dos decre
tos que por eópia aeompanhilo a proposiçlo. · 

Dos decretos um d datado de 161 e. todos os outros 
de j9 de janeiro de 1861. 

Entre as quare)lta e uma proposigões apenas a 
respeito de d11as existem documentos justificativos, 
que fossem presen.tes ao senado. . 

As duas proposições, a que acaba de alludir·se, 
alo as eonoedidas: . 

1. • A D. Maria Mathilde Francisconi de Azeve· 
do, viuva do major do so b1talhilo de infantaria 
do exercito Joaqu1m Luiz de Azevedo, morto em 
combale. 

Pelos documentos juntos prova-se que a pensio· 
nista casAra com o o11lcialfallecido1 que era então 
capitão do "/• batalblo de infantaria, na freguezia da 
Sé da Dahia em ~O de abril de f862, e que deste ma· 
trimonio llcàrllo doas filhos, e bem assim que o 
d•to offieial falleoêra no combate de tS de julho 
de ISG6. 

2. • A Manoel Raymundo Cordeiro, tenente do õO 
batalhilo de infantaria, o qual em consequencia de 
f~rimentos recebidos em combate carece de meios 
sufficientes de subsistencia. 

l'rova-se pelos documentos junlos que na inspec
ç:lo, a que o pensionista foi sujeito, a respectiva 
junta, em 5 de novembro t.lo 18G6, o julgou incuravel 
o incapaz do serviço do exercito, sendo tambem de 
parecer que tliillcilmentQ poderá ganhar os meios do 
subsistencia. 
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o pensioni~fa perdeu a perna esquerda, quo foi Antonio dos Prazeres, Floria no Moniz c Ant9nio 

am(lutada no terço superior, e a metade anterior do Teixeira da Silva Casti'O, do·so Josó Pe~ro da SJ!v~, 
pé aireilo que foi igualmente amputado. o ao musico do JO corpo de voluntarJOs da patr1a 

' VIl Joaquim Corrêa; de õOO rs. aos cabos de esquadra 
' do 9• batalhão de infantaria Belarmino llegerra de 

.Além das informações, que se tem preshdo, e que Brito, e do to corpo do caçadores a cavallo Felippe 
servem de complemento e remate i\s que constão Eckeat: e de 600 rs. ao t• sargento do 70 corpo de 
das ta bel! as annoxas, vê-se que a im portancia an- cavallaria da guarda nacional Quirino Pereira dos 
nua! das pensões concedidas pelo poder executivo, Santos. . 
e contempladas e approvadas pelas cinco propnsi- « § 2 o Pensões mensaes: de 18N .. a D. ~deh~a 
ções que se achilo sobre a mesa será de :J5:486H, Ala Paraíso !Uoura, vi uva do 2• tenente de arttlbarta 
a saber: Eduardo Alfonso de Dfoura, ~em prejuízo ~o m~ío 
Tabella letra A..................... 4.409H500 soldo que por lei lbe compelir, e a D. Mma Luua 

« « n...... . . . . . . . . . . . . . . B: IBlHSOO de Noronh't Woolf, vi uva de João Antonio Woolf, e 
« « ll.................... S f07HODO mãi do alferes do estado· maior de 21 classe Carlos 
(( c D....... .. .. .... .. .. 9.740$000 Luíz Woolf, com a mesrna clausula; de 30$ a D .. Ju-
« • E .•••. · ..••.....•.• • . 8:0~8$000 lia Candida de Macedo Galhardo, vi ova do captlão 

------ João Carlos Galhardo, sem prejuízo lambem domoio 
Total...... :J5:4B6NOOO soldo que lhe competir; de 36$ ao alferes de co~-

VIII. missão Thadeo Pereira Rolindo; de 39$ a D. ]fana 
Francisca l!ulf do Aguiar, viuva do ten~nte do 1: • 
batalhão de infantaria e capiti!o em commmão addi
do ao 3• da mesma arma Eduardo Honorio Vieira 
de Aguiar, sem :prej11izo do meio soldo que·Jbe com: 
pelir; de 42$ a D. Maria Luiza Amalia Ramos, mh 
do tenente do 40 corpo de voluntarios da patria _João 
Rib·iro Rllmos e ao capitão Honorio Antonio da. 
C~nha Frota; de 608 aos cnpilit~s de comm!ssão José 
Rtbeiro da Luz, e de voluntar10s da patrJa Joã? de 
Macedo Pímentel; e finalmente de S~S. reparllda· 
mente, a O. Anlonia Maria de Jesus e s~as fi IIm 
D. 1\Iarianna Isabel Soares Pinto, D. Mma Isabel 
Soares Pinto, mãi e irmils solteiras do ~apitilo-tene~fe 
João Soares Pinto, f.llecido em servtço da commts· 
são de limites com a republica do Perú. 

Como resumo, e conclasílo das observações que 
· precedem, a mesa: 

Considerando quo, conforme o art, 102 § f1 da 
constiluição, as mercês pecuniarias dependem da 
approvaçlío da assemblêa geral ; 

Considerando que a concessão de merct!s peeunía
rias auKmenta a despoza do estado; 

Considerando que uma das mais illlportantes atlri
hnições da assembléa geral 6 zelar e flscalisar a des· 
peza ]Jublica, protegendo, em beneficio do trabalho e 
ila industria, a sorte dos contribuintes: 

Ofi'erece o seguinte · 
PADECER, 

1.• Que as proposicões da camara dos Srs. depu
tados devem entrar ein discussão. 

2.• Que o relatorío da mesa deve ser impresso e 
distribuído na fórma do estylo. 

Pa~o do senado, em 30 de julho de 1867.- Vis· 
eonde d~ Abaett!, preaidente.-/ost! da Silva Mafra, 
10 secretario.-Frederi(.o de Alm1ida e Albuquerq"e, 
20 seeretario.-Thomaz Pon•peú de Souza Brasil, 3• 
secretario. 

« Art. 2.• Estas pensões serão pagas da data dos 
mesmos decretos. 

« Art. a.o Ficão revogadas as disposições em con· 
Iraria. . 

cr Paço da camara tios deputados em 2~ de JUlh_o 
de 1867.-J ooqrtim Francisco d~ Faria, VJCe-pre.Bl
dente.- Antonio da Fonseca Yianna, 1° secret~r1o. 
-1 os é Feliciano H ertrJ de Araujo, 2• secretario. J 

2.• A assembléa geral resolve : 
(( Art. 1. • Fica o governo autorisado para m~n~ar 

passlr carta de naturalisaçmo de r.idadão hraslle~ro 
aos subditos P.ortuguezes Manoel Fra~tci~co Moro1!a 

1.• A assembléa geral resolve: e Manoel Tavares, residentes na provmc1a do E~PI· 
Art. 1.• Ficão approvadas as seguintes pensões, rito-Santo; José Pinto da Silva, Jolio Mano e! dos 

-
PROPOSIÇÕES, 

concedidas por decr~tos de.14 de mar~o de 1867: Reis, Manoel da Fonseca Pereira de Carvalho, Joa-
§ 1.0 Pensões diarias: de 400 rs. aos soldados do quim da Rocha Pinto, Theodaro José Coelho, !ler

lO corpo de volunlariol da patria Antonio Victorino nardino de Assis Carvalho, Joaquim Gomes Coveiro, 
dos Santos, do 3• Ramiro José de'Santa Anna, do .Antonio CaEtano da Rosa, José Caetano da Rosa, 
so Jo~o Antonio Martins, do 9• Severiano da Silva, Francisco Caetano da Rosa e Manoel Caetano da 
do 220 Antonio José dos Santos, do 26• João Dar· Rosa, residentes na província do Rio de Ja · 
hosa de Souza, do 290 João Pereira de Macedo, do neiro; Manoel João da Abreu, José da Costa 
46• Damasio Moreira de Oliveira, do Ho corpo de Cruz, Felix Pinto, .Antonio de Araujo Frei
cavollal'ia da guarda nacional Antonio Luiz Cnine- las. padre José Luizdo Valle,vigario encommendado 
pes, Manoel Bernardo da Silva, e Pompeu Alves da da freguezia de Lavras, residentes na província do 
silva, do 3• regimento d~ cavallaria ligma Feliciano Rio-Grande do Sul ; Estevão José IJrocludo, Vicio·· 
Martins, do 50 Tto naz Alves l<erraz, do 1° bllalh:1o t•ino José Pacheco, José da Silva Rocha e João José 
de infantaria João Uibeil·o do V alie, do 4• l'aulo de Lobo Poçanha, residentes na província da Da h ia; 
Amorim Salgado e Francisco Marcel! o dos Santos, Braulio Teixeira Pinto e Josll Maria Pereira de Cal'· 
do 5• João l'ereira do Nascimento, do GOMiguel valho, residentes na _provincia do Minas·Goraes i 

! 
' \'. 
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Joa~uim Dias Pinto da Souza e Manoe!Jost! Martins do 20• corpo devolulltarlos da patria Aristides 1c 
da Cunha, residentes na província doMaranh~o; Jo16 de Souzae Oliveirà; todos feridos em comba.te. 
Maria Ferreira, residentd na província de Pernambu- · . « Art 2.o Estas pensões serilo pagll8 desde a d' 
co : José Baptista da Costa, residente na província dos decretes gue as concedêrão. , . . • . . . , . 
de S: Paulo; Maneel Maria de Moraes, ·residente na . « Art. 3.• Ficilo revogadas as dJPposJções em COi 
província da Parahyba; aos padres Antonio Fer- trario. . . · 
reira Garcia de Andrade e Octavio Joaquim Machado «-Paço da càmara dos deputàdoá, em r'/ dejuU 
Junior, aos italianos Braz Antonio U1guli, ·aos. pa- de 1867;- Joaquim Francisco de Ftirie, viee-pr· 
dres Fernando Ro~i e José Serafim de Riggillo, vi &idente • ..;.Antonio da Fónséca J'ianna, to secretarit 
gari o encommendãáo de Santa Barbara, residentes·· -Jose Feliciano Horta de AratJjo, 2' secretario. » 
na província do Ri~-Grande do Sul; a~a padres 4.• ,A assembléa geral resolve: .. . - . 
Vicente de Arge!lcio e Benedicto C~nti, aos aubditos . cMt: t ,o Fica approvad~a a P,elis~o anÍíual dli. 400 
dos Estados-UD!dos Joilo Jacob Klmk, Joseph Um concedida por decreto de 6 de.setembro del866j 
Maclews, residentes ná província de ::i; Paulo ; ao D. Honorina MathUde de Oliveira, filha . do finai! 
a~striaco. Dr. Mauricio Murgel, residente f!a provi'!· conselheiro de estado Candido Baplistà de Olivei;~ 
c1a de Mmas-Geraes e finalmente a Henr1que GUJ- devendo esta penaDo ser paga da data !!o mesin' 
Jherme With consul do Brasil em Bremen. 'decreto, . . . .·· 

« ;Art. 2.o ~'icllo revogadas as disposições em con· ·. rArt. 2.o Revogllo-se as disposiç1lés em contrariÔ 
Irmo. · «Paço da camara. dos deputados, 21l'de julho di 

« Paço da camara dos deputados, em 26 do julho 1867.- Francisco .de Paula da Si~vdra Lobo, pre 
de 1867.- JotJ~uim Franetsco de Faria, vice-presi· sidente.-1n.tonio da Fonseca V,ia'rlna, 10 áee~elarià 
del)te. -Antomo da Fonseca Via~no1 1• secret~rio. -Jose FeliCiano H orla de AI'IJUJOi 2•11eerelarJo. » 
-José Feltciano Horta de ArllUJ01 llo secretario, » 

8• A assemhléa geral resohe : . DISCURSO PROIIUNCIAPO !IA SESSÃO Jiii S PI AGOSTO 
« .Art. I. o Ficilo approvadas as seguintes pensões DE 1867. 

concedidas pelo governo,. a saber: 
« § t.• Pensões mensaes: de 608000, ~or decreto o Sr~ PaPaítllo•r-sr: presidente·, prestei 

de 29 de dezembro de f866, a D. 1\lam Augusta a maior attenção a tudo quanto .expendeà o.nobra 
Guedes de Almeida, viuvado capilllo do ao col'po ministro da agricultura, commercio e obras publica&, 
de volnntarios da pai ria Manoel Galdino da Silva e relativamente â maleria deste art. 6, e A emenda· que 
Almeida, morto em combate i de 42$000, por de.:. tive a honra de oll'erecer A consideraçlo do senado e 
cretos dA 2 de jaueiro do corrente anno, aos tenen- de S. Ex, . . . 
las do 12• dito José Lopes Ferreira, e do 20 dito O parecer apresentado pelas com missões do senado 
Zeferino Vieira Soares; de 3BN000, por decretos da .em l~G;L dav~ pa~a as despezas (nilo adoptando a 
mesma data, aos alferes do 3• dilo Antonio Muniz autor1saç~o Jlbmllada .. do projecto) .um credito 
Barbosa, do ltOdilo !\liguei Joaquim doRE!j!'o Barros, d~ t!iO,OOOB annualmente, durante douli exercícios. 
e 'do 47 dito Candido Hermenegildo de Carvalho, Dizendo o nobre ministro que esta consignaçlo 1110 
feridos em combale; de 60fiOOO, por decreto de 5 do e!a has~'!te, me.smo para o prazo a que ella se rele
corrente mez e anuo, ao t• tenente da armada Luiz rta, red1g1 a m1oha e111enda elevanilo a eonsigna
Barbalho Moniz F1uza, que se acha inutitisa.Jo; a pão de 150 a 200:000$, DR esperança de. que por 
de igual quanlia, repartJtlameuta, por decreto de este modo. mais uma .vez me àcharia de accordo 
mesma data, a D. Rosa Balbina de Araujo; e o·. com S •. ~x. Mas o .nobt·e ministro ainda julga qae 
Maria da Gloyia de Ar~ujo Costa, ,irm~s do 10 dito esta credito é insuf!!ciente; e eu nio posso concor
Joiio Dernard1no Moreira de ArauJo, morto no ser- dar msto. Vou, pou, dar as razões em que fundo a 
viço da guerra. . minha disco~d~ncia. . . · . . •.. ·. . . 

u § 2.• Pensões mensaes, sem prejuízo do meio O nobre ~mlslro partm ~e u.m prmctpJo que .nilo 
soldo : de 806000

1 
por decreto de 5 de janeiro do é exacto: ~1sse-nos que os artigos _votados man~llo 

corrente anno, a !J, Eufrasia Gomes da Gama e 1\lel- proceder s1multaneam~nt.e aos estudos ne~essanos 
lo, viuvo do capitão do 4-• batalhão de infantaria para os prolonga'!lentos de !odas as eslra~as de fer
Hortencio Maria da Gama Souza e Mello, morto por ro aetuaes. O proJecto nilo 1mpõe eata sirnultanei-
ferimentos recebidos em combale ; de 18ROOO, por dada. . , .. . . . · . 
decreto de 2 do mesmo mez, ao ai fores do meneiO- . Q Sn. IIIINJSTRO DA AGRICULTURA:- Eslã no aS• 
nado batalbil:o Agostinho José de Andrade, o do t7G pmto. 
~ito Galdino Canelo de Vasconcellos Monteiro, ta- O Sn PlRA!IIIOS :-0 projecto autorisa os es-
.ridos e~ combate.. . . todos necessarios, mas deixa ao prudente arbítrio do 

« §. 3. ;Pensões d1arJas: de 600 ré1s, por decreto de governo o r~ guiar es~e serviço como entender mais 
2 de Janeiro do c~rrente anno, a~ 1° sarge~to do 7• acertado Logo, nilo estA· o nobre ministro ollrigado· 
corpo de ca~allana da guarda. naciOnal Flomuo Fer- a encetar todos os trabalhos e a deliberar ao mesma 
nandes da S1Iva i de óOO ré1s, por decreto de 9 do tempo sobre o prolongamento de cada uma das 
!'lesmo ~ez ao c~bo de .esquadra do 1 • ~a talhão de actuues estradas de ferro. 
1~fantar~a Antomo de Lima Brandão; de 1gual quan- Jt\ em .o~tra oc:asiilo pond~rei ao senado que 0 
tia, por decreto. do 2 do me~m~ mez, ao cabo de es- nobre mmistro, nmda quando quizesse nlio pode .. 
quadr~ do 1 o dilO João llJbeuo de Andrade; e de ria levar a etrtlitO siliJUltaneamente tod~s esses lra
~00 ré1s, por decreto da mesma data, ao 2• cadete balhos; faltar·lhe-hilto tempo e pessoal idoneo para 

3 
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isso. E que urgencia púde!haver em serem ence- • O Sn. PAnANnos :- Essa despeza consiste pria
bdos e concluídos simultaneamente os estudos te- cipalmente na remuneração do pessoal, que se com
chnicos concernentes ao prolongamento de todas as põe de engenheiros; outros empregados e operarias, 
estradas de ferro actuaes? Póde o nobre ministro nu- na acquisição de instrumentos e nos meios ile trans
trir a esperan~a de que seja possível .dentro de curto porte; não pó de, portanto, ser tão aYullada; seu 
prazo, não d1rei !Õ dentro de 1 ou 2 annos, mas termo médio não subirà a 10.000S por legua. 
dentro em 4 ou 5 annos, attrahir emprezarios que Quando come9àrão as estradas de ferro na Europa 
se proponhão concluir todos. esses prolongamentos? as despezas preliminares e da direcção dos trabalhos 
O nolíre ministro não póde nutrir esta esperança e definitivos ou de con~trueçào erão estimadas em 1/20 
embalar-se com e lia. do custo da estrada: tome o nobre ministro esta base, 

Muito feliz serã S. Ex., se obtiver quem queira supJlonha que as despezas com os estudos technicos 
·nas circumstancias actuaes contrahr o prolonga- e a ilirecção dos trabalhos da construcçllo nlio mon· 
mento de uma das estradas, o prolongamento da tlio a ma1s de um vinte-avos do valor da estrada, e 
estrada de ferro de D. Pedro II, que é o mais ve1A que só a despeza dos estudos prévios não pó
vantajoso. E se o nobre ministro não póde ter de subir a iO:OOOS por legua, porque absorve:•ia · 
a esperança de celebrar todos os contratos, porque quasi toda a som ma necessaría tanto para os estados 
quer q11e o corpo legislativo desde ji\ vote uma con· como para a direcçilo dns trabalhos de construcç~o. 
signa~lio elevada para que os estudos prévios se fação Todos comprehendem que, em terrenos descobertos 
simultaneamente? e apenas accidentados, esses estudos são faceis, 

Em regra, nlio havia necessidade de que neste pro· esses trabalhos de engenharia se podem executar 
jecto pa9sasse um credito para as despezas dos es- sem grandes despezas. · 
todos prévios ; isto era ma teria da lei de orçamento. O nobre ministro deve lambem altender a que não 
Reduz1do, eomo está h~je o projecto1 a proporções é preciso, nem mesmo convém, levar esses est11dos 
modestas e muito razoa veis, não haVIa necessidade rapidamente desde o prineipio até ao fim da linha 
do credito ; na lei do orçamento se podia consignar fcrrea. Desde que a exploraeão determinar os pontos 
a quantia necessaria. geraes do alinhamento, os' estudos se podem fazer 

O Sn. T. 0TTONI : - Estão fazendo a despeza sem por. partes, e até convém mesmo que prosiglio sob 
lei~~ orçamento; despeza de que não se tem dado as v1stas daquelle~ que pretendem contratar. 
nobc1a.. O Sn. T. 0TTONI : -Apoiado. 

0 Sn. PRESIDENTB :- Attençito. 0 Sr. PARANIIOS: - 0 nobre ministro ba de re• 
O Sn. PARANHos :-Mas, como 0 nobre ministro conhecer. co~igo que uma companhia estrangeira 

mostrava urgencia, 0 como 0 projecto da outra ca- n~o esta na facilmente por um orçamento e .Por um 
mara autorisava desde Jogo as despezas, entende- traço ~e que. ella nilo t1yesse pleno. eonhec1mento ; 
mos que convinha conceder uma autorisação razoa- querer1a venficar por SI e esta ver1fleaçlo lambem 
vel para aquillo que se podesse despender dentro custa despeza. . . . . 
de dous exercícios , no resto do exercício corrente Por estas eo~s!deraç?es, Sr. presidente, eu. J~lgo 
e durante o exercicio futuro. Ora, jã vê v. Ex. que que o nobre mm!Sil'o nilo tem razilo quando 1nsute 
por esta consignação tem o nobre ministro no resto em que votemos presentemente a somfl!a avultada de 
ileste exercício 200:000$, e no exerci cio . seguinte, 800:000H como despeza. annual, partmdo-se desta 
mais 200:000$, o que importa ser autorisado para base : qae são nec10ssanos 200:000N para os. estu
despender no decurso ~e anno e meio 400:0008000. ~os :e cada prolongamento, e que os quatro. pro-

O sn. mNISTRo DA AGRICULTURA.-Esta não é a ta~!a:!~t~s poderão e devem ser executados nmul-
questilo ; a questão é se são sufficientes. 1 • • • • 

O SR. PARANHos:-A. consignaçil:o níl:o é safficiente . S. Ex., reconhecendo que a·quadra é cr11lca_, prm
para todos os estudos, mas, como 0 nobre ministro c1palmente P,elo que toca fls finanç.as, nos J:IODIIe.rou: 
nilo estã obrigado a enceta-los simultaneamente, « a economia ó sempre nec~ssarJa, o hoJe mal~ ~o 
como isso mesmo nllo é possível, e como por outro IJU~ nunca, ma~ tr~la-se aqui de Uf!!B .despeza prm· 
lado o nobre ministro póde nas leis de orçamento 1eg1a~!· • E'!J Jli .duse ao. ~obre m1m.stro que Iam
obter as quantias que forem necessarias para a con- em u parhd~rJo da pohhca dos ~ammhos Cle Cerro, 
tinuaçilo das cstrailas me p!reee qae s Ex: deve cortanto dlllic•lmente me oppore1 a despezas que 
contentar- se por agor~ com esta consi~rnaçito. ' endão a esse fi!lJ ~quando razoavelm.ente decretada~ ; 

o nobre ministro disse-nos que ou nu a uma com- mas o .nobre mmiStro quer que cons1gnemos desde J:\ 
missão de engenheiros cujos nomes ,Jnencionou o credJ!o elevado de800:00(JN para termos os planos 
com missão composta de' pessoas todas n'l'uito babili2 dos P.rolongamentos das estradas de fmo actuaes. Isto 
.tadas para orçar as despezas dos estudos technicos. fôra unpôr ao !besouro, quando ~lle está t~o onerado~ 
Eu nl!o contesto uo nobre ministro que a despeza os encarg~s de uma despeza cons1deravel só com estu 
dos estudos possa em muitas localidailes elevar-se dos de VIas ferreas, saben4o-se que elles terã~ de 
a .1~:000$ por legua, mas pe~o licen~a ao nobre marchar lentament~, e gue, amda qu!ndo conclu1dos 
mm1stro e aos engenheiros, a quem elle ouviu, todo.s, /lguns delles ficarão por. a/0 um tempo sem 
para duvidar desse orcnmento corrw base geral. A ap~~cd~~o por falta .de emprezanos. . 
ilespeza de lO:OOOU por Jegua me parece exa,erada pezns m~n\fostamonte p~oduchvns podem, 

• dentro de certos limites, ser automadas, mesmo em 
O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- E' preciso sa- condições difficois, como são as actuaes condições 

. ber o pessoa/ empregado e o terreno. , do thesouro do Drasil ; mas as despezas quo o no· 
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bre ministro quer 'JUO autorlsemos atê à somma de 
SOO:OOOS annualmente, não sllo despezas em geral 
productivas, silo em grande parte uma anlicipa~iio 
feita sem proveito real. 

O nobre ministro nilo póde deixar de reconhecer 
que é ·necessario, ao iniciarmos taes melhoramentos, 
avaliar bem a sua utilidade e comparar esta utili
dade com os onus ... 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA : - E' do que tra• 
tamos. 

q_ut- se lançllo naquelle sorvedouro. E' por isso que 
V. Ex , Sr. presidente, · tem visto que aquillo que 
até 186!, quando o paiz se considerava em circum
stancias prosperas, era objecto até de declamações 
nas eamaras contra o goverr.o, J!Or julgar-sé prema
turo e excessivo, IOJ.O que o pa1z entrou nesta grau. 
d.e crise pareceu f~c1l :. o impossiv~l tOJ'l!OU·se pos
sJVel, e melhoramentos que parec1ilo ad1ados amda 
por muitos annoa farão' encetados da noite para o 
o dia. A ~uerra traz mais de uma allucinaçlo ; a 
guerra é immiga da economia, destróe os habitas 

. O Sa. PARANHOS : - • , que esses melhoramentos da prudencia e faz com que muitas vezes governo- e·· 
acarretem ao !besouro. As actuaes condições lluan- povo digilo·como o homem· perdi\J.o.ou temerario: 
ceiras do estado silo muito aerias: os nollres mini&· « perdido por cem, perdido por mil. "· . . 
troa por sua parte jll reconbecêr3o que nio podemos Portanto, adberinao muito 11s ldéàs do nobre mi
passar sem emissão de papel·moeda; o credito qne nistro

1 
quando deseja promover os adiantamentGs ne

nos veio da outra camara jA autorisa ~a emissilo cesaar1os para que o paiz JIMSa em futuro maia 011 
avultada de papel-moeda, e quando o paiz chega a menos proximo sabir das ililliculdades em, que actu
circumstancias como as presentes é indispensavel almente se acha envolvid<>, nilo devo,:todana, ac!)m• 
que os seus reJ!resentantes sejão muito escrupulosos panhal-o nas considerações que faz 'para mover o 
na decretaçlo de ilespezas. senado a decretar, com essa applica~llo de estudos 

Os 800:0008 que o nobre ministro quer despen- previ os, a despeza de 800:000/1 annuaes. O, nobre 
der actualmente com esses estudos, além da quan· ministro tem pela minha emenda autorisaçló, para 
tia que se contém na consignaçi'io ordinaria para despender em 18 mezes 400:0008; e eú que esto11 
obras publicas, podem obrigar o nobre ministro da convencido que o nobre ministro não póde proce~er 
fazenda a emitlir mais 800:0008 de papel-moeda an- simultaneamente a esses estudos, e que nllo convém 
nualmente ; ora, crear a necessidade do emittir pa· mesmo ~ue isto se Ca~a, porque nilo ha nem remota 
pel•moeda não póde ser conselho prudente. Q11e a probabilidade de contratar tlio cedo todos os pro· 
emissão venha por força irresistivel das circumstan- Jongamentos dasactuaes estradas de Cerro, nlo posso 
cias, bem; mas que o governo conceba melboramen· annuir 11 proposta do nobre ministro para maior 
tos e que de sua concep~ão resulte essa necessidade consignaçllo desde jll. . · · 
extrema de cmíttír pape1-moeda, ninguem o podarA Se para o anno o nobre ministro fôr tilo Celiz, que 
approvar. nos plilssa annunciar a probabilidade ou quasi cer· 

Reflicta o nobre ministro que esta pode ser a con- teza ife contratar o prolonga!Dento de duas, de:tres 
sequencia de nos deixarmos levar pelas suas pala- O!J de. todas.as estradas de ferro actuaes, o corpo·le
vras seductoras,quando nos diz: « são despezas pri· ll'!s!ahvo abt e~tã para decreta-lo\ uma. v~z qne, ha
vilegiadas todas essas relativas a estradas de ferro, b1htado pela~ l.n!ormações do noDre m!n1stro, rece
telegraphos e outros melhoramentos mnteriaes; para nbeça a posSJb!lliiade de l.evar-se a etl'~1to tão grande 
essas despezas, pois, toda largueza. » Não, repetirei melhoramento com provetto para o pa1z. Nesse c~so 
eu, mesmo a respeito dessas despezas todo tento, a assem~léa geral não rec~sari a~ g~vern~ os me1os. 
todo cuidado. necessar1os. Por!lue , po1~ 1 a 1ns!stenc1a em que . 

Por exemplo, 0 nobre ministro bem o sabe, quem votemos desde Jll o credito especial de 800:0008 
não desejaria que o correio eletrico se estendesse de com,o d~speza annual? . • . 
uma a outra extremidade do nosso territorio? E evJdente que o governo não carece Ji de auto~l· 

O S 1 P ii t d saçil.o tilo ampla ; para o anno, ou nos annos seguiD· 
R. onm :- ara n o pres ar para na a. tes poderã pedir o que lho faltar, opportunamente e 

O Sn. PARANnos:- Mas, se. acaso livessemos de corh mais conhecimento das verdadeiras necessida· 
discutir boje a conveniencia de emprehender a des- des desse serviço. 
peza que tem custado a linha do sul, cujos serviços- Sr. presidente,· a respeito desses estudos pr~
ainda não são aprecia veis, é natural que muitos se vi os ha materia mais digna desde jA da attenção do 
oppuzessem A decretação dessa despeza. Posto seja nobre ministro que o creilito tio avultado de 800:0008 
da maior utilidade que o centro do imperio possa annuaes :. o nolire ministro precisa conversar tam· 
communicar-se com a pro,•incia do Rio-Grande por bem com os seus engenheiros para lixar de accôrdo 
meio de uma linha telegrapbica, se hoje se tratasse com elles as instrucções geraes que devem guimr taes · 
de iniciar esse melhoramento, é natural que todos trabalhos. Nós vemos pelo relataria de.S. Ex. que 
disses<em: -a medida é util, mas o !besouro nllo já se procede a exP-loraçilo do prolongamento da 
póde comportar actualmente esse augmento de des· estrada de ferro de D. Pedro II, mas as instrucções 
peza, adiemo-la para melhores tempos, como até por que se dirigem os engenheiros encarregados 
hoje foi adiada. . desse trabalho não farão publicadas.· 

Mas, senhoras, a guerra traz coms1go estes ~rras- o SR. T. OtTONI: _ Deviilo acompanhar o ro
lamentos; a guerra e~agera as despezas, como o es· latorio. 
tamos vendo, no Dras1l; e entllo, quando se trata de 
uma medida real ou appareutemente util, 400:000$ 
ou SOO:OOOH parecem uma cousa insignificante no 
meio do turbilhão de milhares e milhares de contos 

t) Sn. n!INISTRO DA AGRICULTURA :-Estão aqui •. 
O Sn. PARANnos :-Não se tratando sómeÍlte de 

determinar a direcção des prolongamentos 1 mas 
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tambem 0 seu tra~o! o nobr~ ministro sabe que é çiles teehnicas a que deve ficar sujeita a eonstrn
n.ecessario Jlxar desaa logo muitas condi~~es ge- çi!o desses prolongamentos, porque silo claus!llas 
raes concernentes 11 construcção e ao serv1co das q11e devem entrar nos :contratos. Não b1sta d1zer 

. linhas, para que O governe fi"[UB habiJilado a receber quaes são as garantias e SUXiJios que O (!O Terno 
propostas dvs que emprehenderem o estabeleci- por sua parte póde ou deve otferccer aos empre
mento das mesmas linhas, e possa bem apreciar zarios. 
essas pl'opostas. A fdlta destes estudos preliminAres, destes estu-

Eu chamo a attençllo de S. Ex., lido como é nestas dos de gabinete, entre o nobre ministro e o seu es
materias, para as ultimas instrucções publicadas em lado-maior de engenheiros, é mais um?. razão para 
Franpa pela eommissão profissional e administrativa que não nos mostremos tão apressados em votar era
encarregada de superintender os contratos de linhas ditos de. 800:000H annuaes para trabalhas prévios 
ferreas. Ali essas condições gtraes são publicadas de prolongamentos que ainda por muito tempo ex
com muita antecedencia, Jlara que os amprezarios primirão apenas um llello desPjo da nossa parte. 
possilo conhece-las, e á vista de !las oil'el'ectr suas Já em outra occasião ponderdi ao nobre ministro 
pi' opostas. que ha mais urgencia em promover a construcçilo 
· As condições geracs nllo consistem eómente no das estradas convergentes. OJTereci então A consi

auxilio que o governo Jlrest~, ou no que prescrevem deração de S. Ex., como idéã que eu sujeitava ao 
os paragra)lhos do art. 2• do nossoprPjecto; compre- seu estudo, a conveniencia de promover que as res
hendem .tudo quanto é essencial, desde a acquisiçllo pectiv::s assembléas das províncias, onde a falta dos 
do terreno até ao estabelecimento definitivo da linha caminhos vicinaes é mais aensivet, decretem, se fôr 
ferroa. Pelo qu~ respeita á acquisição de terreno, possível, alg:1m !~posto especial com essa applica
deve-se ter em vJsla que a estraaa possa para o Iu- eao. O nobre mm1slro respondeu-me, ponderan1lo 
turo admittir uma via dupla, quanao não satisfaça âo s~nado que os impostos esp~ciaes já não· estão 
desde o principio a esta condição; emquanto ao em voga. 
mais, marcilo-se os limite~ de declive e ~urv~tura, o Sn. ft!INISTI\O DA AGRICULTUIU:- Que não esta
o p~so que deve~ ler os trilhos, porque 1s~o mflue vão em voga nllo ...• 
mu1to na econom1a da construccão, a qu~hdade de 
todo o material, a vei•Jcidade quê se exige dos trens, O Sn PARANI!~s: ... ou que nilo erão be~ ~con· 
e assim por diante. selbados pelos mdhores ec?fl:Omtstas e admmJStra-

V. Ex.; Sr. presidente, não ignora a grande diffe- dores. Eu peço ao nobre mimstro par.a fazer algum 
rença que h a entre os serviços dos caminhos de fmo reparo ne.stas suas ob~ervações. f!m Imposto geral 
francezes e os dos in,lllez~s. Os inglezes olhão menos com appl~cação espec1al e determmada é pouco usa
à despeza que á rapidez da c01nmunicação; os fran- do, mas awda assuntem exe:nplo a! é mesmo entre 
cozes conlentão-se com menor velocida:le a par de nós. . 
maior seguran~a e menor custo. O Sn. ~llN.ISTRO DA AGRICULTUI\A:- Eu não d1sse 
· Quando se trata de fazer estudos p~ra construe- que não havia exemplos. 

r.ões de estradas de ferro, cumpre ter em vish todas O Sn. PARANIIOS : - O que proponho é o que se 
estas condições, que innuom na parte technica da tem praticado em outros pa1zes : exigir uma contri
constrocção, e devem ser a base dos contratos fu- buiçiio paga por aquelles a quem essas vias de com
turos: Não falt.a, pois, a? governo q~e fazer a esse mui:licaçilo v~o i!DmeJiatamente apr~veitar ;, exigir 
r~spe11o, e se J~.o tem feito, não está uto no conh~- que os propnelanos a quem ~s cammhos v1cinaes 
c1mento do publico.. , . fazem grande !alta, e que por 1sso não pódem utíli-

Renna o nobre mmtstro a sua commmito de en- sar-se das vias ferreas, eoncorrão especialmenta 
~:enheiros e obrigue-os a este trabalho; c f\ vista de para essas eonstruccões. A contribuição especial 
suas informaç.ões e pareceres fixe as condições geraes, nestes termos é aindâ usa:Ja e conveniente. 
que, para dütingnir ~as que .se achão c?ntidas nos o Sn. anNISTRQ DA AGRICULTURA : _ Sob outro 
paragrapho~ do a~t. 2 do pr?Jecto cm d1scussão, cu nome sob 0 nome de taxa de barreira. 
as chamarei cond1ções teclin1cas da construcção das ' . . . 
nossas estradas de ferro. E', depois que o governo O S. fAn~Nnos:- Mo é d!ffaent~, suppõe a 
tiver concluído est~ trabalho, que ha de poder dar de~pez1 Já fe1ta, a estra~a prompta; ~ 1mpooto com 
instrucçõ~s aos engenheiros que forem sobre 0 teJ'· o t.1tulo. de taxa de harreuD, ou p:!claglo, é ent;to:co
reno explorar a direcção das linhas, levantar as brado s1mplesmente para a conservaçãQ ~a e~trada, 
plantas do trar.o da estrada e orcar a sua despeza. ou lambem para amorbzação de um capital que se 
J,to nil.o me pa'rece que esteja feito. pôde obt~r por outro modo ~~ presente cas? Cal-

Não está por ora ainda nos cQslumes do nos~o mi- l~c~ o CaJnlal necessar10 para~ 1e1tur~ dos cam:nhos 
nisterio da agricultura, commercio e obras publicas VICmacs. Entretanto, talve~ seJ~ poss1vel (não o a ror
proceder com toda essa previsão; os nossos engo- mo), talvez que os. propr~etanos, a quem esses ra
nheiros, habeis como reconhece 0 nobre ministro mnes devem aproveJlal', nao duVIdassem concorrer 
pódem prestar mais serviços do que têm prestado atJ par1 rs~e fim· • · • 
hoje neste e em outros ramos da engenharia civil . O Sn. VISCONDE DE JEQUliiNUONllA: - Volunta
o militar. Hoje o nobre minislt·o exige delles l'tnmente. 
sómente que apres~ntcm orçamentos, embora exa- O Sn. PAIIANnos: - .. ou por moio de um imposto 
gemdos, co~no crew ser este ue 10:000$ por logun, com applicaç:1o especial, ou constituindo-se accio
termo méd1o, rara os trabalhos de exploração e nistas das emprez~s quo so propuzessom ns dilas 
do lrHI)O : exija. tambom que indiquem as condi- obras. 
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O nobre ministro jll viu um ensaio desses feito elogios a um nem a outro, só guero fazer notar que, 

com proveito na província do Rio de Ianeiro. para julgar-se bem da economia da administração de 
Tratava-se da construcção do frolongamento da uma estrada de ferro, é necessario decompor e;ses 
1 airada da fdrro de O. Pedro I desde Entre-Rios algarismos da despeza nos seus elementos e apreeia
até ao Porto .Novo do Cunha, isto é, tratava-se da los singularmente. Todos sabem que ha nas estradas 
construcçlio da S• sacçilo da estrada de ferro de de Cerro, como em quasi todas as outras em prezas in
D. Pedro II; e os propr1etarios, a quem este prolon- dustriaes, despezas que silo constantes, e· que ató 
gamento interessa prJDcipalmente, acudirão ao con- por isso se d1zem decresce.ntes -visto que .tendem 
vila que se lhes fez, e subscrevêl'lio por uma grande a avultar menos comparallvamente, A med1da que 
parte do capital necessario. vai crescendo o serviç•J : "":' são despezas ger~es, que 

Eis aqui um dos meios que dispensiio a decrelapilo -;- nilo dependem do ma1or trafego, do. maJor mo
de impostos. Mas o imposto local, com. applicaçilo v1mento da e_mprez~ , que uma vez fe1tas ~ervem 
ambem local tem exemplos e bona exemplos. para um serv1ço maJS ou men~s d_eaenyolvJdo, ou 

. ' . ' . qne crescem em prol!orçl'o mu1to 1nfer1or 11 deste • . s~. preBJdente, peço hcençr. a V. Ex. e ao nobre Hl, porém, outras ilespezas que silo variadas e 
mJD1stro par~ conclUI~ com breves reflexões sobre o crescentes ; ·e neste caso estilo todaa aquellas gue 
que S. Ex. dJSSe relativamente á despeza da estrada dizem respeito A locomoção ou trafego. Sendo as11m, 
oe fer~o de D. Pedro II. No. que refere-se ao bom é obvio que a despeza do cu!te1o pôde crescer 
conce1to de que goz~ .a admm1straçil~ actual, n~o sem que a administração deixe de ser economica: 
Jlretendo contestar OJ~l~o do nobre ,'DlniRiro. C~e1o não fallando em accidentes de força maior,basta o . 
me.smo que essa admm1stração é d1gna de elo81~s; 811gmento de consumo no combustível e mais. ma· 
ass1m como. tenho no melhor conce1to a admmJS• teria! da empreza; gastos que devem crescer com 
traçlio antenor. a extensão e actividatle do serviço das linhas para 

Os Sn:s.IIJNISTRO DAAGRICULTURAE SouZA FnANco:- que a de!peza augmente apezar da mais con~tante 
Apoiado. economia • 

. O Sa. PARANHOS:- O que desejo é que os factos Releva, pois, em taes apreciações, considerar a 
indicados sejilo apreciados por modo mais rigoroso. despeza e"! seus elementos componentes, e nilo ló· 
Vejo que no rehtorio do ministerio das obras publi- mente avaha-la pela comparação corn a receita bruta, 
cas.(eordinariament.eisto se t~~ feito pela imprensa) o Sa. IIINISTRO DA AGRICULtURA:- Apoiado 
se JUig'l da cconomta da admmtstração da estrada de ' 
ferro de D. Pedro II, comparando a despeza do cus- O Sa. PARANIIOB:- A' medida que a es!Eada de 
tcio com a receita bruta. A simples comparação ferro se prolonga, o seu trafego augmenta, e aug
destes dous termos, ou a relar.ilo que dahi resulta, menta indopendentemente da administração ; e é 
exprime, I cenca na opinião dé alguns, a maior ou isto o que felizmente estamos vendo na estrada de 
menor economia dos administradores. Ora; isto pôde ferro de D. Pedro II. A renda que em tB62 era de 
não se1· eJLacto: e para mostra-lo basta considerar 964,:000$. desprezadas as fracçõ~s, em 1866 foi de 
que a despeza do cuoteio póde ser maior, e, todavia, 1,848:000H. O onus de cada umdade. transportada. 
comparada com a receita brnta dar uma rehcão tornou-se tanto menor quanto maior é o numero das 
iuferior. • unidad~s transportadas. 

O Sn. T. OnoNI: -Apoiado. Peço ainda uma vez ao nobre ministro quo com-
prehenda o fim destas minhas observações: não ê 

O SR. PARANJJOs: -Desde que a receita bruta pór eru duvida ou attenuar os elogios que S. Ex. fez 
tenha crescido consideravelmente, a despeza se tor· cm seu discurso, ou que dirigiu no seu relatorio A 
nará cada vez menos sensível; e o augmento dare- administração actual; não é lambem defender a ad· 
coita depende acaso _da.adminislrnçã? unicamen~e? ministração anterior, que não carece de meus louve
ri! depende ddla pnnc1palmente? N1~guem o d1rá res; mas tão sômente chamar a attençilo do senado 
D1sto ten10s nós e~e!"pfos nos propr10s. dados que para a injustiça e erro que algunscommettem,quando 
~:trerece o nobre mm1stro ~m seu relatorJO. JUlgão da boa ou mà administração da estrada de 

Por exemplo, a pags. 1U3 (lerulo) : nEm 1862 a !les· 1'-rro de D. l'e~ro II, confro'!lando unicamente a 
peza do custeio foi de 800:9388211; comparada com a despcza do custeiO com a rece1ta hruta, deduzindo 
receita bruta de 964-:996~982, dá a rcl<r.ão de desta simples rela~ão abstracta o elogio de um e a 
82, 99 %. A despeza em 11!66 foi de 834:.057$521, censura de out~o. 
portanto ma.íor do que a anterior; mas, comparada Eu creio que os elogios que o nobre ministro tece 
com a receita bruta de 1,848:'1838351, d~ a relação ao actual aclministrador da estr~da de ferro de 
de 45, 11 %; relação excellenle, talve~ inferior a que o. Pedro 11 são merecidos. Não tenho com elle reJa. 
apresenta a l·dministração franceza. » 1\fas podemos çôes, mas tudo C(Uanto tenho ouvido a seu respeito 
daqui concluir lj\le o :idministrarlor de tRGG foi e os factos que elto a(lresenta de sua administração 
muito mais economico do que o anterior? Nilo se· lhe são honrosos. Mas, lambem estou convencido 
guramente · de que o anteccessor do Sr. engenheiro Sobragy era 

O Sn. MINISTRO M AGRICULTURA:- Eu não dis;e um funccionario muito h~bil, zeloso e honrado. 
isto. 

O Sn. PARANIIOS:- Eu não pretendo aqui tucer 
0 S~ nmllSTIIO DA AGIIICULTUnA l! SOUZ4 FRANCO : 

-Apo1ado. 



22 APPENDICE. 
Il!SCURSO PRONUNCIADO ·NA SESSÃO Illl IS DE AGOSTO 1 guro ~S. Ex. que Jambem ni'ío a Concede~ia, ~esta 

DB 1867. mater1a e nas condtções actuaes do Jmper10, amda 
que o ministro da fazenda fosse um alliado politico, 

o sr. PRPRnlaoii:-Sr. presidente, só o dever e alliado a quem eu devesse a maior dedicação. 
me obriga a tomar parte Reste debate, sendo eu o Esta proposta consta de duas partes: a 1• tem por 
primeiro a enceta-lo. Meu espírito se acha no mes- fim a approvação dos decretos i:lo poder executivo 
mo estado em que descreveu o seu na sessão ante- que autorisárilt transportes de sobras de umas para 
rior o nobre senador pela província da Bahia. outras rerbas, e dos que abrirão ereditos supple
As ultimas noticias do Sul excitãriio ainda mais a mentares ou extraordmarios; a 2• parte trata dos 
anxiedade em que esta vamos; deixarAo-nos entre a meios de occorrer ~o de~cit, que representa o ai
esperança e o receio; sim, o receio, por que não ha r.ance dos Ires exercícios. Trata-se, portanto, nesta 2• 
esperança por mais fundada (e a do nosso triumpho parta das operações financeiras para as quaes o go
é sem duvida alguma muito fundada) que possa es- verno deve ser autorisado, afim de obter os fundos 
capar a esta sentimento, quando se trata da suecas- de que earece, e que serão applicados a saldar o 
aos sujeitos a muitas contmgimeías. deficit total dos Ires exercícios que decorrem de 

Por outro lado, temos ainda mui vivas dianto de 1864 a 1867. 
nossos olhos as acenas de Mato-Grosso, de que ha Occupar-me-hei com a 1• parte, antes de conside
pouco fallou o nobre senador pela provinc1a de raro que diz respeito i questão de meios. Devo, 
Goyaz. Tanto heroismo, o tão mal aproveitado! tanto porém, .começar por uma que~t~o prelimi.na!, gu~ 
heroismo, mas acompanhado de revezes e desgraças! t~m mm ta força em meu espmto. Não ms1shrel 

E como se isto não basta1se para m3goar-nos em sobre este ponto, mas quero resatvar a minha res· 
nossas a!Teições de brasileiros e de americanos, veio a ponsabilidade. 
noticia do triste acontecimento do l\lexico, que ha Esta proposta na sua 91 parte autorisa uma emis
de enlutar toda a America, como enlutou tola a Eu- são de paptl-moeda, e emissão avullada. Pergunto: 
ropa (muitos apoiados); essa cruel vingança exer- -a emtssilo de papel-moeda p6de ser iniciada em 
cida contra um principe il!ustre, cujo valor, leal- proposta do poder executivo? N!o cabe esta ma
dada e sentimentos de religião, manifestados nas ho- teria rigorosamente â iniciativa da camara dos de· 
ras extremas du seu infortunio, o constituirão um pulados? 
heróe digno da admiração dos contemporaneos e da O nobre senador pela Babia (e V. Ex. me permit· 
posteridade. tirá que o designe pelo seu nome, para que se saiba 

Destas impressões, Sr. presidente, o meu espírito a quem me refiro}, o Sr. visconde de 1equitinhonha, 
resente.se ao entrar no debate de ma teria tão impor- quando o anno passado discutia-se o projecto que é 
!ante, e ao mesmo tempo tão arida. Demais, esta hoje a lei de 12 da setembro, levantou esta questão, 
proposta é o segundo documento da liquidação fi- porque ali taTJJbem se autorisava a emissio de papel
nanceira das calamidades por que nestes ultimas an- moeda, N~o pude tomar parte nesse debate, por lia
nos tem passado o nosso Jlaiz; o primeiro, a meu verem oradores muito ma1s competentes esclarecido 
ver, é o que se contém na lei de 12 de setembro do a mataria, e o governo com razão se mostrava apres
anno p1ssado, que autorisou uma emissão de papel- sado pela sua adopção; sé então ma houvesse cabido 
moeda: entrar na aprecia~l'io destes documentos é a palavra, sem oppór-me á pas.1agdm d~ projecto 
desenrolar ante nossos olt1os o quadro desses he- pelas razões que logo direi, ter-me·hia manifestado 
roíamos e desgraças a que ha pouco alludi. de accordo com os escrupulos do nobre senador 

Esforcei-me, Sr. presidenlo, ap~zar do meu con- pela Bahia. 
R!rangimento, por estudar a ma teria da proposta. Então havia razões gue podião levar o senado a 
Trata-se da liquidaç~o de Ires exercícios financeiros, proceder como procedeu ; e !orll:o as que vi oppó~ 
os de 186~-1865, 1865-1866 e 1866-1867; e para aos argumentos muito fundados do itfustrado Sr. 
apreciar a proposb é preciso con;111tar não menos senador pela Bahia. Disse-se que se tratava de uma 
de duas leis de orça mm to, varias resoluções de cre- emissão de PaJI' I do !besouro Jl3ra substituir papel 
ditos, os decretos do peder executivo que autorizâ- do banco quo já estava em circuta9ão, que por con
rão transportes de verbas e abrirão creditas supp!e- sequencia não se alterava o statu quo da c~rculallilo 
montares e extraordinarios, a retatorio da fazenda, fiduciaria, antes seria e !la melhorada com a substi
balanços e synopses. · Dei-111~ a este trabalho, mas tuicão de urn instrurnrnto de permutas aceito em 
desconfio do mim; é possível que, apexar dos 1sfor- toct'o o imperio; pelo que não se podia eonsiderar 
~os que empreguei para descobrir a verdade, eu não a nova emissão como umTtnposto nos seus e!Teitoá. 
atinasse com a verdatleir~ enl!·ada e snhida desta sei- Ponderou-se ainda que a medida era da maior ím
va de algarismos. Peço, portante, ao nobre minis!J·o portancia, e urgentíssima, porquanto ia pôr termo 
da fazenda que não tome as minhas obs~rva~.ões, ao máo eólado do Banco do Brasil, prover de moeda 
qumdo el!as não assentem em dados exactos, como de troco a população, satisfazer ás reclamações do 
lilhns do desejo de fazer-lhe opposição. commercio, que não tinha a moeda necessaria para 

Nesta q1testão, Sr. presidente, nttentas as circum- o movimento tle fundos entre a córte e as provincias 
stancias actuaes tio pniz, esqueço-me de qnc sou do imperio, ~. finalmente, dar algum recurso ao 
homem de partido. Não rocusnrei ao nobre ministro lhosouro, que se achava em circumstancias difficeis. 
so não aqui !lo que minha consclencia de bt·asileiro c Estas razões mo\ êrão o senado a aceitar o projecto, 
de representante da nag:to me não permitlir conce- ~ias hoje as eircumstmcias sOCo diversas; hoje 
tler-lhe. Autorisa0llo ou eonfianr.a céga e i!limitada trata-s o de cmissfi•J de papel-moeda addicional á 
uão a (\arei ai) n~brc ministro da fazenda; o asse- circulação liduciaria que Já existe, c que já é consi-
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deraveL Como quer que se considere a quantidade f posto lançado pelo governo sobre todos os seus cre• 
da moeda fiduciaria que hoje circula no paiz, ·em dores? 
rela~~o ás necessidades das transacções, é fóra de . Supponbamos (para clareza da minha proposição) 
duvida que a emissilo proposta e que se autorisa que a emissão stja tal, que reduza à metade.o valor 
neste proiecto de lei nllo póde deixar de depreciar o !lo meio circulante; qu~, por consequeneia1 se antes 
nosso meio circulante. com 4oS se comprava uma oitava de ouro, aepois da 

Ora, uma emissão de papel-moeda que ha de ter emis!llo 4$ só correspondem A meia oitava de ouro: 
este effeito, e, ainda quando não pudessemos asse· o poder· da acquisiçilo desta moeda emittida pelo go
gurar que o teria, desde q11e este é um dos effeitos verna diminuiu na razão de metade. 
possíveis de qualquer emJssilo de papel-mGeda, não Logo, quando o governo dll a um tunccionario pu-
aeve ser considerada como um imposto? hlico, ao possuidor de títulos de renda do estado, a· 

O Sn. TJSCONDB DE 1EQUITJNRONHA:- Sem .du· qualquer credor, 48 depreciados, é como se lhe désRo 
vida nenhuma. antes 28. 
o Sn. PARANIIOS :-Eu tenho ouvido dizer que O resultado é o mesmo que, se o governo, em v~z 

não é imposto, e sirn empreslimo r~rçado. Basta a de emittir papel-moeda, exigisse de seus credores 
palavra para ver-se que importa um onus pecuniario um abatimento que reduzisse o credito destes A me-
lançado sobre toda a populaçlo. Se é emprestimo !ade do seu valor primitivo. · 
forçado, é um onus ou uma contribuiçllo que. indi- E'. pois, evidente que o papel-moeda pôde ser, e 
rectamente se exige da população brasileira para no caso actual é, sem duvida alguma, uma contri
occorrer ás necessidades do thesouro; e uma con- bu!ç11o que o thesouro publico, em seus apertos, 
tribuiçilo, directa ou indirecta, não pôde ser iniciada ex~g~ do hpovo. 

1 1 
'b . .. 

1 pelo poder executivo. . p1r-se· a- mas es a con r1 u1ç .. o ou es e pra-
. . JUIZO nlio recahe só mente sobre os credores do Es-

Mas'Vamos aP,remar e e, com effetto, ~ papei·J!IOeda tado; recahe lambem sobre os credores particulares. 
pôde ser cons1derado como empresbmo; yeJamos que recebem menos. de seus devedores tanto quanto 
se tom o~ ca~acteres desta operayão financeira. e a depreciação da moeda geral dos plgamentos. As

Em pr!meiro Jogar, o empreshmo é um contrato sim é ; mas 0 que isto mo!tra ?. que o papel-moeda, 
voluntarJO, e. este ó forç~do · . · emillido em taes condições, é um imposto, e im-
~ empre~hmo vence JUros; P,Or VJa de regra, só posto muito desigual.. · 

p~r obsequio se empresta sem JUros. ' · 
O juro ou lucro dos capitaes foi admitlido desde O Sn. VISCONDE DE 1EQUJTINKONRA :-Monstruoso, 

qua houve sociedade; os textos sagrados condemnão O Sn. PARANHOs:- •.• com que uns perdem, o 
a usura, mas nllo o interesse licito dos capitalistas; outros lucrllo, Isto mesmo se vê em qualquer impo
é ponto este bem elucidado pelos economistas con- siçilo lançada fóra dos princípios da sciencia e con-
tra as invenções do socialismo. Ira os Jlreceitos da equ1dlide social. 

Desde muitos seculos, como so vê, desde qua o Considerada, pois, a emissão do papel-moeda 
mundo é mundo, n!o ha quem em~resta sem juro, como um imposto, fica fóra de dUTida que esta pro
a nlo ser por favor; este emprest1mo, porém, que posta nllo pollia iniciar a autorisaçllo que sm contt!m 
se chama papel-moeda, nlio vence juros. na sua 2• parte, ou arta 50 e 6•. . · . 

Todo emprestimo tem um prazo de pagamento; Mas, ·podem ainda responder-me- trata-se de 
este nlio tem prazo de vencimento, o governo pa- moeda, e, segundo o art. IS da constituiçlo, § 17, 
g~rá quando podér ou quizer. compete a uma e outra camara legislar sobre o peso, 

Os títulos de divida resultantes do emprestimo valor, typo, inscriJiçi'io e denominação das moedas; 
podem ser transferíveis, mas nunca pela só vllntade é aqui que cabe a a1sposiçil(l da proposta, e não no 
ile quem os possue; este emprestimo é de tal nalu- artigo constitucional que diz respe1to 11 iniciativa 
reza, que o titulo se transfere .A vontade de quem sobre impostos. 
o possue, sem que ninguem tenha o direito· de re- Senhores, esta disposição não póde ser entendida 
cusa-lo. sem accordo com o artigo da imeiativa da camara 
O~ empreslimos dilo lucros a quem os faz; este do 4.os deputados. Quando sa trata da moeda real, isto 

pápel-moeda dá prejuízos, na razão em que se de- é, da moeda metallica, cujo valor intrínseco é igual 
precia a moeda emittida pelo !besouro. ou pouco inferior ao nominal, sendo ·a differença 
· Se, pois, o papel-moeda não tem do emprestimo unicamente o custo da braçagem ou fabrico da mes
senão a fórma do seu titulo, que reza a promessa de ·ma moeda, nilo se póde contestar· que a emisslio 
um pggamento, ou ante~ de um r~sgate, como con- possa ser iniciada por qualquer das camaraa legisla
sidera-lo na qualidade de um emprestimo? · tiva~, ou m~smo pelo governo. Quando, porém, se 

Vejamos, porém, se elle é ou nito um imposto nos trata de moeda que não tem valor intrínseco, ou 
seus eff~itos. cujo valor intrinseco é tlio inferior ao nominal, que 

Desde que a quantidade da moedQ fiduciaria ex- ella, ainda que metallica, toma o caracter de simples 
cede a certo limite, isto é, deixa de ser proporcio- signal representativo de valores; neste caso a emis
nada às necessidades reaes das transacções, o que são póde ser um imposto disfar~ado, e como tal 
acontece~ Deprecia-se. Se ó conversível, lm o re- só póde ser iniciada pela camara dos deputados. 
curso do troco para f.1zer ce~sar a superabundancia; Ora, o papel-moedaestá no s~gundo caso, é menos 
mas, se lhe falta esta garant1a, a depreciação subsis- do que o bilhão, ou a moeda metallica de troco; não 
te, e produz todos os seus ciT'eitos economicos. tem valor intrínseco algum, mas só o .nominal que 

E o que importa esta depreciação senão um im- lhe d.i o governo. Antigamente, :como se sabe, nas 
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urgencias do thesouro, os governos absolutos emit- Voltllmos ao transporte de verbas, conservándo-se 

· ti1io moeda metal!íca, mas moeda diminuída em sou a faculdade dos creditas snpplemenfares; com esta 
titulo e peso ; fazião assim dinheiro, e ninguem dirà limitação,-sómente para as despezas variaveis por 
que por esse modo não lança vão uma contribuição sua natureza, que o goyerno deveria designar em 
sobre o povo. Por isso alguns economistas equi· tabella por elle formulada e dependente de appro· 
parão o papel•moeda 11 essa antiga alleraçilo das vaçllo. das c~mara.s ; tabella, seja dito de passagem, 
moedas. · que a1ncla não ó Ie1. · 

Mas, Sr. presidtlnte, esta questão da constitucio- Pergunto ao nobre ministro da fazenda, que tem 
nalidade .da proposl:t, na parte relativa 11 emissão mais ~xperiencia da applicação dessa reforma : de 
do papel-moeda, cabe mais li camm dos Srs. depu· então para cà Incramos com a mudança ? Ahi estilo 
tados; o senado não deve ser mais zeloso das prero- os creditas de transportes de sobras de umas para 
gativas da outra camara do que mostrou-se apropria outras verbas, e veja-se se estes transportes de 
maioria desta. verbas não valem mais que os antigos creditas sup-

Creio (e o ministro da razen 'a nos dirà ~e estou plementares, com a differen~a de que, pelo noTo 
em erro}_ que nilo h a exemplo de proposta do poder systema, pó de. dar-se o abuso que em Franç~ a 
executivo, iniciando emissilo de papel-moeda. Até antiga opposi çilo liberal sempre receiou, o nlio oh·· 
certa época as cousas corrião por tal modo, que o servar-se o voto legislativo na distribuição dos cre· 
governo nem mesmo nas pNpostas de orçamento ditos, economisando-se em certos serviços para 
animava-se a iniciar a aut~nsação para emithr bilh~- aquinhoar melhor outros contra as previsões do par~ 
tes do !besouro como antecipação de renda;. depo1s lamento. . . . 
que se tornou usual estaautorisacão deemittir bilhetes Creio que nio ganhamos, Sr. presidente, com este 
do thesooro como antecipação de renda até á somma sys!ema. 
de 8.000:000$, é que tornou-se costume vir esta Nos documentos da despeza publica, ora pre
autorisaçlio iniciada nas propostas do governo. An· sentes ãs camaras, notllo-s'e, como nos do anno P.as· 
tes nem· isto mesmo fazia a proposta do poder exq- sado, varias sommas não classificadas ainda. Re· 
cntivo ; sempre que se demonstrava differença entre conheço que em tempo de guerra, e de guerra tão · 
a receita e a despeza publica, di~ ião os ministros - complicada como a que temos sustentado desde 1864, 
compete a camara iniciar as medidas necessaria~ não ti passivei toda a regularidade dos tempos nor
para cobrir o árficit. -Hoje, porém, o governo ini- m~es; nllo obstante, JIOrém, eata consideração, ha 
c ia em proposta sua uma avultada emissão de papel· factos que devem chamar a attenç~o do senado. 
moeda, e, ao que parece, nem ao menos a questão No exerci cio de 186:& a 1865, de qile j! temos 
da eonstitucionaliJade mereceu algum exame n:i ca- balanço definitivo, apparece como despeza não clas
mara dos .Srs. deputados I Mas, repito, nãll devemos sifieada no ministerio dos ilegocios estrangeiros, a 
ser mais zelosos das·prerogativas daquella camara importante som ma de 3,200:0UOS. 
do que a sua propria maioria. 

Passo a considerar a primeira parte da proposta, Un sn. SRNADOR :- E' extraordinario I Nunca se 
e approYaçlo dos transporte8 de urnas para üQ!ras viu isto em parte alguma. 
ver~as, e dos creditos supplementares e extraordi- O Sll. PARANilos: -Creio que o nobre ministro da 
nar1os. f,tzenda declarou nà outra camara- gual foi o des• 

A este respeito presto o meu voto; são pela maior tino deste credito: se bem me recordo, S Ex. disse 
parte despezas exigidas pela guerra. que elle representa empre,timos feitos aos governos 

E' verdade, senhores, que se vêm entra as ditas do Rio da Prata. Mas, senhores, come é que o ba· 
despezas, algumas q:ue nlio t•m este ultimo caracter, lanço definitivo do thesouro occnlta este facto ao 
que não forilo P.l'eVJslas na lei nem impostas pelas parlamento? (Apoiados), Pois ha desar para o go
eircumstancias ila guerra : mas ti verão um fim util, verno imperial em prestar subsídios a seus alliados, 
forilo dictadas por intenções louvayeis, além de que ou pariL seus allialfos em receber emprestimos do 
são factos consummados. Eu, pois, as deixo passar governo imperial? O facto nllo era sabiüo de todos· Y 
sem mais observação alguma. Não o foi delde o principio ? . 

Chamarei sómente, Sr. presidente, a attenciio dú E, senhores, não accnso, mas é recordaçlo que 
seniLdo para o regímen actual dos credilos sÚpple- sempre me traz algum puar, essa do segredo que 
mentares. V. Ex. recorda-se de que de 1859 a 1860, tem havido para com o parlamento brasileiro, a res· 
sobretudo nos ultimas annos üeste período, ela-· peito das estipulações ·da triplica allianpa. Sempre 
mou-se muito contra a faculdade que tinha o gov<r· que vejo serem presentes ao congresso argentino os 
no de abrir creditos supplementares pela I· i de O de documentos relativos A alliança, recordo-me de que 
Mtembro de 1850. Note V. Ex. que, se houve abu- nós estamos intuiramente ignorantes disto, de que 
ses, esses abusos não erilo autorisados pela lei, nas- esses documentos são para nós um segredo que 
cião da pratica do governo. Mas clamou-se muito : dura ha tros annos; e confesso que sinto um certo 
dizia-ao que os creditas supplemontarcs valiiio mais pezar, porque estou persuadido de que o parJa .. 
que os orçamentos, e em 1862 alguns dos nossos mento brasileiro merecia mais confiança do seu go· 
parlamentares deixarão-se fascinar pelas idéas que verno, que ncro abusaria das communicações que 
então forilo muito apregoadas em França, pelo mi- so lhe fizessem; e em sessão secreta póde ser quo o 
nislro respectivo, o distmcto Sr. Fould. Entendeu- governo tivesse ouvido, desde o começo desta guerra, 
so que devíamos adoptar a idtla francaza de mais observações que lhe fossem ulois. Entretanto, lo~ 
reconto data, e de feito adoptou-se o systema da lei vou-se o segredo a ponto do, pela primeira vez, o 
do 9 do setembro do 1802. lhosouro mystificar o parlamento, apresentando em 
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d d Nà~·aconleceu o mesmo no ministerio da guerra; balanço d. finilivo, co~o despeza ~ão classifica a 0 ahi ao que parece, as cousas peioràrào de 1865 a rruniHt rio ti. us nogQclos estr.nge~ros, o cre~1to de ' · Ir 111 

3,200:000S, de~p·•za ati às mais do qud class 1 1ica~a 1866. A synopse d.este exerctcio mos a· que cs · o 
O documento do th~souro, que deve mer~cer o maJOr p~r classificar 20,938:471SUO 
credíto, p~recea.ssírn usard; uma dísoimulaçâo. Pela O Sa. Orro1u:- Bag~tellal · · . 
primei1·a vez pn~er-se-ha ~iz~r que o tbesouro.lle~- o Sn. PARAMIIOs: -Ora, a aynopse de 186~-· 
viou-se d~ religioso r• sp.;1to á verrla.!e que carac- !865, a do.exerdcio .anterior mostrava apenas~~~~ 
terisa to los os seus documdotns, E tu.to por causa classificar 3,2!1 160$613. Portanto, pPio que rrB~et
de i1ma diplom 1cia mal entendhla para eum as ca- ta ao ministerio da guerra, no decur~o de .1.86J.-. 
maras do llr~;ill . . . 1866, nao melhorAmos, atrazou-se ou complicou-se 

N" mesmll ,•xerr.icio de 186t a 18~5 se acha por ainda mais a clasaificaçlo .das. despezas. . 
cl~ss1ftcar no 1nínisteríoda mariltha uma verba que, . Sr. presidente, a segunda parte da proposta é a 
em rela.çâo 11 sua·impOihnr.ta, não m"rer:e reparo, mais importante; e, p1rapodermos entrar nebleexa
pois é de 190:317SOOO; mas no da g11!•rra eslà por me dos md· •S de receita, compre que antes eonhe~. · 
d .ssificar a S•Jruma de 3,378 2!8S800: ISI<l em c~er- çlmos qu,es slo os encargos do 1·xercício de 186tl-; 
c1cío tín•lo, d~ q11e jà t~mos bal~nço definlltvo. 1867, ul11m~ dos trcs ~" que trata a propoda. ~. 
Gomo é qua uma somma lãQ importante nào tem preciso conhecer o fshdo do lhesour~ no llrn du 
podido ain•.la ser classtficadd 1 OnJe fStão c.s dpeu- exercício de 1866-1867

1
. para q11e., A v ~ora das aua~ 

tóentos dessas desp"zas que nào M n podtdo VIr ao necess1dades. ou emp~nho~, pos1amos entilo. cu•tl r 
the~ouro no dccm·so de Ires anno;? dos meios mais adtq11~dos para haver os r~ndos dd 

Este facto, l'ir. presidente, serve para most~ar ,
1116 0 th souro cr.r, ce, . . . . · 

qumta razã~ tinha~os nós q11~ o anno pas•ad;l,_ dt•- Doas processos occ••rrem p1ra esse fim: um, SHI& 
clulindo aqu1 negorJtos da r~armha corn o f!JIDIStro p~rtir du primeiro dos Ires .. xerci11io~, cuja liqu•
respectivo, .porideravamos A S. Ex q•1e de~1a.o~har dação se tem em vista, ode IH64-tB65, r.outemp_l,,· 
'mais atten!:trnente pua a fi•cahsaç:lo· dos dmhe1ros todr.~s os seus encargo~ e os dos outros d •. u~ t.xerc•
drspendidos com &s n 'Ssa.s forças navaes em opera- cios; depois c .. Jirgir e ~o!u•uar to~os os mews "" 
ções.;.qoe a~ cousas não 1ào b·l!l· se~undo a voz~e- receita que lhes furão mtnl!lrados. Jli pela rendaor. 
ral; que a organisaç~o admínlslrat•va. do s~ry1ço dinaria, já p ·r operaçõe<. de.cred lo, já finalm•nt ·, 
militar da marinha n(j Hio da Pr<~ta nao po~Ja ms- pela emissão de papel-moeda; a compmção do, dou., 
pirar conliança. O nobre. ministro respond1•-nos: resultado~,. debrtn. e credito, mo~t· a ria o dtflc•t .d' s 
-nada· tudo vai optrm'lmente: as rlespezas se fa- Ires exercícios. ·E

1
te processo s.er1a talvrz mala tlgo· 

Eem deb',illO·d·• to las as form~lid.des legaes,-A~ro- ro~o ou mais alulytic.•, pr,rém, é mais lonllo e C•.rno
ra vê-se que,. felizmen~~. ~li.o clamlmos no d~serto, pl•xo; e eu quero ser comprehendido de, de já pt 1,, 
qui! ·nossas vozes erão tnsp1radas por verdade! r~ pa-. n•lbre ministre, adoptando as mesmas bases que S. 
triotismo e ex~cta observaçilo, porquanto o mtn1ste- Ex. adoptou para .o seu ealculo, que se vô no re•pec
río actual, sendo. lambem o seu antec~ssor, deu-se tivo rdatorio. De outfo modo, aparbn lo-se mu,to o 
.pressa em seguir os con•elhos do senado, reform,a~- processo do me o calculo -do q11e S, Ex nos olf~re
do o systema de adwínistraçãn A que estavilo SUJei- ceu talvez o nobre ministro nao pndess~ .liCompa
t 1s as ilespezu d~ noss~ es_quadr~ no R10 d~ Prata. nba~ a minha demonslraçllo, nilo tendo 11 vist~ os ai-

Pelo que respe1ta ao mm1ster1o da 11uerra,·tam- garis mos de que eu teria de s•rvir-me, S-guirei. por
bem· ponderllmos que o sy,tema admímilrativo não tanto, 0 proce~so de S. Ex , que é ma i~ sim pie~ e 
era o mais efficaz, e nilo ouvimos senilo a mesma lambem verdadeiro. . . 
re~posh que nos deu o da marinha, comqu~nto o Sr. 0 u .bre ministro, consid••rou todos os encar~as 
ex ministro da g<Jerra confessasse que hav1a demora do exercício de 1866. a 1861; depois a sua r~ceila 
na remessa dos documentos da parte de algun~ 'gen- orJinaria e extraordinaria ; e dal11 deduz1a o. vaLr 
tes Aqui rstà, porém, a prova de que tínhamos ~a· do dFfocit total da r~ccíta d. s tres exereieios, po~que 
zilo · é o balança definitivo de ]864-1865 llrltllelro 0 dos dous primeiros se comprebende no do ultuuu. 

" ann~ d~ guerra. Ficflriio por classificar nada menos. E' .este taml e n o meu calculo. 
que a somma de 3,378.2188. · E:JJercicio de.1866-18J7. A synopse de l86S...:.l866, â qual só faltilo dous 
balanços da !besouraria de S. Paulo, apresenta por Cat.mlo dos recursos, como se vê do relatorio da 
classificar, no ministerio da marinha, 6.U:574S099. fazenda á pa~in~ 5 : 
Todavia, nota-se aqui um melhoramento (eu. não de- « Receita ordinaria,com o liquid~ 
s6jo sen~o servir fl verd4de); a synopse anter1or dava- dos depositas • • • . , 61,000:000$~06 
colllo nilo elasqifir:a:ta pelo mes•no tempo a avultada « Remanesc~nte do emprd>timo 
quantia de 1,838:25'?$992. A di!Terença que vai desta ex:terno de tSG5 , • • , 7,760.1!08$0110 

, somma para a da synopse actual (6U:5.1!y099). D_Ja- « l'or emissão de apdice.s da di-
nifesta sensível melhoramento no serv•ço aurmms- vida interna até março. • • 4,768:818$0!!0 
trativo da marinha.- E. o os ncrbres mínistn s me per- ------
mitliri!o que eu reclamo Uflla parle do Jl)Orito deste Receita total , • • • 13,~29:!iWSl!,Ull 
melhoramento para o senado, porque creiO que suas Tal é a·somma dos fund,,s, se"undo o Sr. mio is-vozes do anno p~ssado c ncorrOrão para que .as cou- . d" 

18 6 1
-
67 sas não continuassem, no que re~peí!a á marmha no tro de que dispoz o PXcrcicto e ~ - ' 11~0 

11 i o da Prata, como ião quanto ás desp~zas exlraor- contemplando os oblídos por meio de Lili•, I· s c.l!l 
dinarias dagucrra. thesouro, porque c.tes s~o divida exigi\ ti, c a <'OII-

.,1, 
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APPENIJICF; . 
. te mpla-los na reeeil3, seria preciso tamliem inclui- O nobre mini~(ro ria gruirra, tratando ·,ró seu ut~· 
los na de~peza. timo credito extraordm:1rio, aberto por decr~lo d111 

o nobre miníslro parou aqui no cale lo dos re- 30 de março deste an~o, diz (I • propo•la de ere.
cursos do 1866 - Hl67. Eu vou. por ora se11uin1o d1t"s deste anuo, A plgm;~l) que cakulava o d·~c1t 
pari pa11u o raciocínio de S. Ex., mas desrle jA 0 do. t • Nemestre do exerctc1o entlo corrente, o de 
previno de que adiante terei dd addir duas impor- 183,6-1,867, de que ora nos occupam~s, em 
tantas pareellas no calculo da receita deste exereteio lt,~J0:838w;J!l8. Observa que ha sobras oa tmpor~ 

Passemos entretanto aos encargos do mesmo ex~r- ta·.c.a de li, 108:~81(17, e que ntas red.uzem o 
cicio : defocir r~al a 6,!1~i·l:i{OS291: Pa~a attenuar a Jmpre~-
« Despeza .VJtada (Lei n. 1,249 de s~o de. te d1{1C1t, ou para JUBhllcar a (!~Sllll do m1~ 
~8 de iunho de 1861i • , • lí8,871 :7258059 ntsterio da I!Ue~r~. me~ mo no tempo do sru anleces-

• Expo~1çllo nacional. • • . 230.0008000 sor, o nobre mm1slro fdZ uma ob~ervaçlo pelos 5~-
" E~trada de forr .. de D Pedro II 2,60Uld8õ73 r.uinles termos: !' Poalo que ainda DI!! a j:& deftnt· 
« Despezã não c! ssifleada do mi- l~v~mente conhemdo o et!t.do ~os credttoa do~ exer· 

nisteriO doS nti!OCi.S estraO• · CICIOS de 188~ I 1866, lodav!a, é d~ presUmir. que 
geiros. , • • . • , . 360:0001000 possa ser applicada ao de t8U6 -1867 a quanha de 

• Crtditosupplemenlardomesmo 3,318:1U6Slll8 (é a parcella de que tratamos), 
miniaterio. , • • • , IM.750SOOO prove_n!ente das a,obras dos rred1tos daquell•s dons 

• Credito exlraordinario do mi- · exerc1~1os; e, ~ss1m Aendoi descerA a 2,906:0218093 
nisterio da al!rícullurd. , • l'72;9tll1500 o defooae de 6,23UJOS2~ . » SPg_ue-se. •. dem •DS· 

·• nito supplementar . • • , . 65.300NOOO tnç&o de qoe, com elfeilo, poctia eutir aquella 
• 'Credito& extr.ordinarios dos bobra. 

ministerios da marinha e da Eu ponho por Gra de part~ a lt'galid1de da apli- . 
1111erra (Lei n. t,Sã2 de 19 de cação ds dita sobra, a sê observo ao nobre min1atro 
sr.tembro de 186~) • • . • 17,433:48 'SOOO da fazenda (o qud ma parece indubitml) que o 

• Dito do minist~rio da ~erra. Sr. ministro da 111terra1 lazeodo aguella e:xpo1i~Ao a 
(Decreto n. 3,828 A .de 30 de Sua Mage~ta~e o Imperador para justificar o minil-
março ~e 1867): • • • . • 13,769.9!6SCOO teri~ a seu cari~'~.• ao depois propõe a abertura do 

• Accresctmo de JUros e r.morlt- creJtlo es:f.'aoJdmario de 13,769:9868, srm coatar 
zaçio da divida externa. . • i.630:9251U3 com a refdrida sobra, mRs tendo· em vista sómente o 

c Accrescimo de juros da di vida rlf{leir reconhecido do 1• semestre, na importaocia 
interna fundada. • . • . ·t ,537:0928000 de 8,251:1H0$291. . . 

• Importancia paga em ~inheiro . q Sr. ministro estimru o de~cit de todo o exer-
pela permuta de apohcas por cuao no dobro prox:mamante do que eslava cer.be· 
acçõ~s da estrada ile ferro de cido para o 10 s~mestre. Abriu aq11elle credrto de 
D. Pedro II • • • . . : . t:t49S5BO c~rea ilet:J 760.0008, (salva a fracç1ol como. som-

• Pag~mento A companhta Rto de c1enle para o r~sto do exercicio; e 111 m dma aer, 
1aneiroCity !mprovemenls. • · 698:780SOOO porque, como S. Ex.accrescenta na exposição doerd-

• ~ubvençlo A companhia ameri· ilJto, este é igual ao que por lei jã ae havia concedi-
cana de )l!lqtlel•s·a vapor • • 200;0008000 do para o .mesmo exrrcicto, P.resumindo-•e que nlio 

1 Juros de btlb,ttes do l~esouro; !oss~ prer.tso um segundo de 1gual aomma •. 
além do prevtsto na let. • • 2,000.0008000 Em 30 de mtrço ultimo o mmisterio da guerra.ti-

• . Bilhetes do theaouro qne pas,A- nha dados mui lo. apprr ximadus para eatill\ar o dtfi-
ri1o do exerci cio de 1_865 -1666 li 8.1-7 OOOSOOO cit do exerci cio de 1866-186'7, e estimou com 8elu-

l D1ll'erençaa de camb1o • • . • 1,255:2838835 rança, lo mando para lodo o exercício mais do de bro 
----- do necesaar1o para snpprir a dellciencia do 10 81• 

Total da despeza • • . • • 109,832:8098520 mestre, isto é, t3,j69:986S. · • 
Ha 11ma dilferença entre e_sta somma e a do relato- E', porlallt!J, exagerar.• d!SP z.' o inclúirj al6m 

rio, ditrerença que vou es:phcar. As parcellas sio as daquelle eredtto extraordmar~o ulltmamente aoerlo, 
mesmas, com excepçllo de uma. Nilo obstante a con- a sobr~ dos creditns dos dous .e~ercici s anter1ores, 
fiança que merecia-me o relatorio de S Ex , dai-me ou mata 3,3~:5188198. O mtntblro da guerra nilo 
ao trabalho de consultu todas as disposições Jegaes contcu com mo. . 
nelle indicadas, e de yerificar os algarismos. . E o senado reeonhe er4 oom1ro que nllo é pos
A dilferença entre a som ma que aprdsento de 81Vel mesmo trans~ortar sobras de credttos da ilea • 
109, 832:8098520 e a do relatorio, que apresenta a pezas de um e.xercteio para outro. 
de ll3,18t:325S718 provém de que aupjlrtmi a ver- O SR. DARÃo DE CoTEGIPB :-Apoiado. 
ba de 3.3~:51681.98, que 0 calculo de S .. Ex con- O Sn. PARANuos: -·Transpo1tar de umas para 
tem.pla ~om eate. t!lulo,--« Resto do cred1to extra- outras verbas do mesmo exerc1cio, bem; mas lrans
ordtnarto do mtn1ster1o da guerra de 21 de agosto portar sobras das verbas de om exercício para as de 
de 1866. » outro, nilo. 

Darei ao nobre ministro as razões por qoe sup- O nobre ministro da guerra, repito, citou aquella 
primi esta verba. Convenci-me de que é uma du- parcella Uo sómente para justificar a administração 
plica ta no calculo da despeza do exorctcio de 1866- publica; disse que os creditos anteriores nllo forno 
·JB67, osgolados; que dcixi\rilo uma sobra de 3,:Ji.8.5t6gt98, 

! 
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APPEKDICE. 27 
e qtiP1 se foue enrontrarla r.slil som na (opPr~ç~n verba muito impor1ante·: a emia1lo do p1pel-moeda 
illel(-1). em vez de um d·~r.it demais de 6.000;000$ autorisada pela lei de 12 ·de setembro . llo anno 
no t0 semeKtle de 1866-1867, t-r-se-hia apenas um pa~aa.fo. · . 
muito menor. Quan•lo, poróm, trAtou de Oxar a O nobre ministro. contan~o com a Amiallo auto· 
som ma necPssar•a p •ra oceorrer ao· de~cít pronve' ris~da por aquAIIa lei, rPcebeu. da Banco do Bi'alil · 
de .todo o ex"rcicio de· f866 f817, pOz de parle por comp .. a, o rnndo metal•ico deste estabelecimento· 
.aquella: argum~ntaçilo, tomo•• o·dp~cit reconhecido no.~ valvrde :25.7~11:6818248. · · · 
no t• semestre, e ·d~hi .colll)luiu qne c.~ecia aind• . Com parte do papel-moeda que a m~sma lei acto·· 
de um cred1t~ de t3, '769.9968, que é ma~s do dobr.o r15011, p~g··u ao Bauco do Brasil 3,837:~00S, impor-· 
do d1t' lhfoelt c"nhec1do. rancia dos b1lheler do lbeaooro que e:x:iat1lo na car· 
. O Sn. BAR.i.o DR CoTIGJPI: -E annullo11 o cre- teard do me~mo banoo. . 

d1to d~ 3,318;0008. · · · P~r ~onse 1ueneia, aq11i temos umareceita.impor-;-
0 S,. PARAIIHOS :-Por consequencia, tive razilo lanlls,mra, ·a que res111ta destas dou parcellas. e que. 

par~ eh minar do calculo dc.s encargos do exercício •nr•nla· a • • • • • • • . 29,00t.:381._1~48· 
de 1865~1866 esia pareei la; . Não é pos~i.vel deix~r ~~ cont~mplar 8/'laa lluu· 

Agora ba qnq de~uzir·da.~~omma ralculada (nu ,ej. 1er~as na rece1ta do ex~rcJcJo d~ 116~- tso;,coiRo· ... 
• do meu calculo, ou a du Sr. ministro) varias quan- e~ruvalenles ~o p~pel·moeda CUJ~ emuslo lua auto• 
tias que o n brd ministro indica em seu relato1io,. r1sada p~ld ltJ ~o anno p~sado. . 
a saber : OeduzamoP1poJs,do ú-'f.cl~ qne aea· · 

« A som ma 611da na lei do' orçamento parll o r•A· .. b~mdos de calcular, na lmportan- '1. ,o,e_ .. ".""il-"' •• 
aat . d I d f . 2 COO OOOf Cla e . • . . . • . • . """ "" "&r ., e ~. P · pe -m~e a que ·JI suspenso, r ' : A som ma das .d&;\S ditas parcellaa . 
' « A lmporlancla d~ raranlla de 2 °/. p111& pe a ou . I ~.eo, 38112tai· 
província do Rio de Janeiro para a f81rdd~ dd ferro • · ' ' ' ' · ' -------
ile D. Pedro :11, e qua hoje nio é despeza; e sim Temosa diR'drença de. . , .• 40~96s,agesws-· 
renda ... 21U.333S333. • · · . · . . ·· 

Estas daa~ parcellas sommlo 2,253 333S333. F:~ta d •lferença é o tlrficit total do · exerc:ICIO de· 
· Feila a tleducçlo temos para a d~~p·za do ex•r· I~ -l867,ou ante~ dos tr~s.u!trmoa exerclciol. NaG 
cicio·de:t866 -t867 .... t01,679;476SI87. d1ro1 que e~e a!garum" StJ~ rigorosamente exac,to, 

E' menos do que deu o relato rio do n JbrA mi .. porque nAo.lia a1nda bal •nçn nem •JnOPI:" def886-
ilislro, aendo • dilferoJI9~ i«IJ&I à auella pmella a~ 1867. Mas J~ te~os ~alancrr dA f86~-1865, 8ynopae 
que ba pouoo f,1Je1• . · . . . · ou balanço provJcorJo do l865-t866,rauan4o~apenu· 

O nobre ministro diz-o 1uinda (ma~ by~otheti- n• std do1u .documentos da lhe··o~rana de S; Paulo,. 
~amente, auppondo que ~e cu)e renda paraa deapeza e. Iodas as~rrandea de~pez~s autor!sad•l pa.ra o ex~r· 
com a compar•hia City ImprovPmAnls) que se pódR Clti•,' de f866 .-1867, CUJO a~no financeiro indou' 
ainda deduzir a lfU8Rtia de 693.7!j6S Eu tleix~ de ~m JUnho ulllmo, a~o. conhecrda~ ~ forl~ contem· 
f~zorestadeducçio porquesefllrcr~atlarrnda amda piadas P.elo nobre ministro e por m1m: .. · 
na pr.;xima lei de ~rçamento, não ~ervirá de certn Eu peç? ao aena.do que·llxe e~ta-algarumo! pprque 
p•ra a despP.zajA f~ita do ex~rcicio da t866-t867. lollO· ~em de aerv~r•me delle, quando ext.m1naue a 

Comparemos a receila com a de~peza dCJ ex··rcicio autorJsaçllo, que o nobre. lllllllstro pede, excede. 011' 
de t866-t81i7, ~o qu~I yierh . incluir-se os dtfiort nilo cons1d r•velmente A·1mp •rtancJa·deate·4t~CJit,. 
doa dou~ exe• c1c1os anter1ores: . .P~r emquanto vou fazer outro calculo eom· o nobre 

R 
. ,.,3 .• 29 62611 mm161ro da fazenda. 

ec~,ta. • • • • · .. ' •" 11000 S. f:x., dep .h de avaliar os encargos do ullimo 
Despeza · • • • • 107,579.476Sit7 ~x·rcicio,trata de.vêrquaeaasaut .. ris*çilel dadauo 

D 
--·---- guverno para operaçõ-s de cred1to, o fUalllllm desta•· 

lfdreaça • • • • • 3.J,Ot9:8õ08187 aut risações jA 1pplicado e Cl)ns•qaentemente o qo11 
Aqui parou o calculo do n ·bre ministro. resta das mesmas autorisações. Este calculo tambelll 
1\.:..ta accr~acentar a este de{l•il, resultante· doa é ne"ces•ario, antes de entrar no exame: dos trls. 5q e· 

encargos proprios. do exercício de 1866-1867, o 60 da preposta, para aabPr-se qu~es as ~utoris1ções 
auprr•mento que elle fez ao exercício anteri lr, e no que ainda tem o governo, e a que lhe falta ptn haver 
qua se comprehende lambem o que este prestAra ao fundos atê' a importancia provavel do drfocil dos'trea' 
exercício de 186-J-1865. ultimas exercic1os; 
· O supprimento fdito pel~ ultimo exercício ao O nobre ministro nos faz uma rasenha de to:las as-· 
anterior é, 8ellundo a 6ynopse desle anno , dd autorisações concedidas e applicaveia aos. exercicioi 
36 522:657S35t • de que tratamos. Eu voa acompanhar a S. Ex. nesta-

Sommando este decifil ao gue acima calculAmos, ~numijraçil.o: 
temos a somma de ..... 10 lí72:50'7S5U. E • · 1 t · Mo d tSG" t86u 

Este seria o dfjicit total do exercício de 1866- • xerclc&o sn enores " e .,.- u·• 
t867, se por acaso a receita deste exercício constas~~ c Para indemnisaçilo do pagamento das 
tao sómente das parcellas que menciona o nobre presas das guerras da independeneia e do 
ministro no seu relataria. Mas eu pPÇO licença para Hio da Praia, fdto em dinheiro . . • · 283.COOS· 
ponderar que o calculo assim feito nào é ex~cto. E' esta a primeira verba de autorisaçllo q11e entra 

Nesse calculo, como lógo adv~rli. n~o se con· no calculo do nobre ministro. Pfço, p~rém, l1r.enç~ 
lompl JU na rcceila do exerci cio de 1866- i867uma a S. Ex. para impugmr esta prim~ira parcella. !'elo--
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rli?er rto rrlotorio, rs 28:1:0008 fllrão P~f:l•1S como in· 'n. 12i5, e rr'snlllç~ .• ·rle 15de jt~nh·t dtl 181J6 I'Orn a 
rl~rnnisaçào de presas daqu )la orig• m Pm •x•rr.icio ole~peza ttl'ec!JV~ d.J exerCJciU. Eis o cal~ulo de 
o • ;xercicios anteriores ao de t86·i-1865 O p1- S. Ex · 
g.rmeut_n fito em diPheiro, isto. é, pela rrn1la ordi· ·n 't e•l ·s··oo• o·oo· oooo . . e~~' 1 or~ .. ·~~.. ... • . .. . .. il, , 11 
mrr:t, que é o q11e 1mpnrh esta Pxpres•ilo du rel~to- De•pcz., vo:arh, mais 200:0008. . 
rio, posto h:1ja um creo~it•1 especi•il para operaçõ•~ de auhvenc~o ii- cr~rnpHohia ameri·. · · · 
de_ crodi.to, nPo dá por i~so. h J'e d_. irei to n que Sfl v[~ c· n d ·p·qiJ te a r "9 071 7''""000 
1 11 

a .1 e • ,. s a v pu • .. • .. .. • .., . : <on 
,,,~car aqne ~ pagm1enloJq f-ito par·a contempiJ·lo · ·. __ ~ ----

como au•orisaçi\o do fll~rcicio aclual. · 
. A lei aulorr~o~ o g•wnno a faz• r op ra~ões de c· P.

doto _pAra pP~ar 61-i OOOS. gue creio ser o al~arismo 
r~lat1vo á diVIda por indernnisações de presas da' 
gr1err.s da in~rpendrn: ia e do Rio da Prata ; mas. 
qn~nrto se autonsil.o opPrações de credito pqra esta 
~ou aquella. ~esp~za, é s•mpre nó presupposto de qllP 
a r~mh. ordmarra · nlln baste. D~sdA qrtM pela rfn-la 
or·dtnarJa se pó~ e fazer o dito pag~ment ,, o g -verno 
nãll tem o drmto de rec11rrer aos maio~ exiraordi
narios, que. a ! I só lh~.facultou na hypothese de 
sere_~, e~tes ln~lspRn!avels Emquanto, pois, o n"bre 
mrmstro n_ ão cl~rnonstrar-nos que a-ref.rida despeza 
de 283:0001 f '' paga pela rmda ordrnnria, em exer· 
cicio que deix•·u d'fir.it, e-que e;te drficit plssou 
para &!~um d"s Ires exercícios qu• ora aA liquirlào, a 
pr~tneJra parcella do seu. calculo de ant•lrisações é 
!ncontest.vel. Mas, em fim, é uma verb1 de peque r a 
unportancl&. · 

« Exercício de 186i -1865 : 

Deficit da rec•ib . • . • . 4,071 :7~5SOOO 
Se, com f•ff ii,, a~sim fosse: ~e a receih ordiuaria 

desle exPrciclo não ba>tas!e para a de~pezR votada 
na lfi, adifft>r··nç~ anloriMkri" r·p r,çõtis ote'éredi.to: 
mas a verrJad• e que, ~m luga1· de tl~ficit, lfa saldo 
ne;te ex~rr.icio, comparada a recPII~ Cl'hhecirta, 
••orno dtve ser, e não a o c 1 h, co:m 11 de.•p·•za Vol
tada. Nesta pari" S Ex· ainrtou-•e. ã pag. '7, dos 
.fa•loH que nos c,JJ'~recPu ã pw. 4 do •eu relatorio, a 
re•v ít•1 da rrceila dA lStStl-1867. . · 

CumprA !JIIA s•j,mna lng·cos. Qnand, t~at•i dos 
~ncarg s R da 1 ecAJta de 1866-1861; tnmei as b1ses 
qne o n~bre 101nistro nos den lfiz~ndu'-nos: •·A re
•·eib d~bte ~x .. rcicio, rom o l•qn do dos d~p·l&itts, 
del'e s~r flx·· d:1 'm 61,030:000S » · · · 

Para o calculo das autori~acões eu deduzo o li· 
quido dos dep•ositos, que é' uni reco• 8•11 ma~ uAo é 
renda propri•mente di li, e ~im uma divida · 
. Ç· m esta d~durg~o tem~s qu" a re••eita dHste ex~r-

C!CIO é st•pRrJOr · á despeza votada ; como se vê dos 
· « P~ra indemnisaçilo do saldo RfSilillt~s a garismos: 
rla~ de~pezas com os casamentf•S lleceotl conhecida de 1866-1867. flO,IlOIUlOilSOOO 
da.q sererus•imas princezas, por te- IJespeza votada................ 5S,87t:7:!i$UOO 
r m sido as ditas despezas effec- ----- ·-
toadas com a renda ordinaria., , 415000fi000 561do a r.vor da rer.eita........ 1,128:275§1100 

Nào f Ç•> observação alguma contra est~ ver h•. E' pnrtantn, indub lavei qu• aqrtPII~ vel'b1 de 
porque .fo1 de•peza feita no exercício de 186.i-1865 4,071:7256000 deye Str elrmin"da do calculo dasau-
~xerc,ICIO que deoxnu defir.!t, e, portanto, o governo t<•JisaçõeH le~aes. · 
care~1a usar nP.IIe da automação para opmçõ•s d~ • t:r~dit1l concedido p1ra des· 
creq1to .. Antecipou-se aquelle pa~amento pela renda pezas ~xclusivas da 1111erra. peld re· 
(jrdmom, uta 4eve ser indenmisada por operações s Juçilo n. 124•! de 26 dr junho de 
d~ cred 1to, em v rtude da lei qne as autorisava. 865 . . . . .. .. .. .. . . .. . . . .... 

. « Para occurrer ao dP.~cit prove- · a Idem prlas de nq. 1.330 e 
n1ent~ .do orçamento legal df~le 1,331 de 24 de ~gosto d~ 1866 ... 

40 j43.8t7$580 

25. t9i:857S989 
ex~rr.Jc!o (arls.l5 e 16 dald n. 1245 « Idem p·'la ~~ n. 1,352 d~ 10 
de ~8 Je junho de 1865.......... 1,890.011a000 de selembru dd866............ 17,433:486SOOO 

Esta verba resulta da comparação ----- ... -
d~ recHita arrec•d•da ............ 56 981 :'7148000 Som ma das autorisaçõ~s •.. , .'. 98,194 727S56g 

C•Jm a despm votada na dita lei 58:87l:7:.!5H000 O ntobro min slro kt:hou 102,549:45 $000 .lNa 
------- ~omma diff•re daquella pnr mim cal· ularhi naM duns 

1,890iOll$000 verbas que elimin•.i,de2H3,000$000 e4,07LOOOSOOO. 
Com fff ito, c o !Do a lei autorisou operações d~ Por conta .. dessas autorisnçoes jã tem n gover\JO 

credito p~ra suppm o dr(icit que resultasse da com-· real1zado vanas r·peracõFs de credito; a ~aber : 
paraçào da rec~rta auto~tsaola com a recHila pffecti- rc Ern~ra>timo de Londres....... 44,<U4:444ROOO 
V<~lleule arrecadada, essa parcella não póde sofi'rer <c Producto das apolices vendidas 
oLJAr~i\1), fffi 18ll4-fS65 para occorrer ás 

" l'am pag~r a despPza de di ver- · t!ospezns rln guerra .....•• ,.,. 
sn~ e1'e1~1tos &npplem .. ntar~s ePxlra-. , " lolem em 18~5 -1861.1 .•••....• 
ord1narros ( arts. 30 e 40 da lei " Irlom em 18U6 -1867 ....... .. 
11 Wf:J de 26 dejunho de 1865 . , . 12,51'7:525HOOO· " Impor!• nem das apohces dadas 

E·l:t aut.n·i•ação ó expressa na lei dd l86;), para l1bcrtr;S .............. . 

" E.cercicio de 1866-18li7. 

1,201: 0~0800() 
13 950:000$000 
4,768.818$000 

138:800$000 
-------

O nolll'e minostro contempla nnste exercício nm3 
auto ri <:tç:lo na impor tancia do 4,071 :,25H; e a deduz 
lia co1nparaç~o tia receita orçada pelo ai'l. 15 da lei 

' Somma dasopmçõcs lle credito 
effectuadas . . . . ........... , . 6'1,506 062HOil0 
Approximando desta som ma a dv total d,s aulo

risa~óos kgals, tomos : 

li 
I 
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APPENDICE. 29 
Tilt~l rlas antori~ações .... ,.... 98,191727$5fl!l bilhetes do IIJP.B·iuro que estiverem em circula!JiO na 
Operações dl'ectuarlas .. , ..... ,,, 6~,5l!6:06:!S000 data da prese11te lei 1 

· ----- - Dos arts, fioe 6• eoncloe-s•: . 
. }lesto tl•s antorisaçõ~s.,,.,,.,, 33,6B8.Íl6~ll!S69 . Que 'o go~Pr!!o. póle eiT~cluar operações de cr~

. g,gnndo o nohre ministro, 0 mtu das autorisa- 1!11o até 30,925:371$217, além do reato de auton-
çne! sób• a 46 04 8~8!1. · sações que amda terrt para o mesmo fim,; .re&lo que 

A d.ff rença enlie ~sta Romma e a qne c.btife, compute• em 33,688.665$569, .e o Sr.·msmatro eleva 
pr. vAmn~" só das duas parce'las qn~ elitntn·i urnA a 46,013:3,9;5; . . . . .. · . 
de· 28.1 OOOS e a outr.t dd 4,0il.OOOS, mas hm- Que o governo poderâ emJ!llr papPI,moeda até A 
h~m d~> qne S. Ex. inclue no· seo resutta!lo final 0~ ·~m111a d •qnellas duas parc~llas, ou asé A aomma dos 
8,000 1'008 qne a lei autori~a 0 1overno a emilt r en1 lnlhdes do.lhu!'uro e~ C!rculaçào, ae esb stgunda 
b<ll1eleot do theson.ro como a"teeipaçAo de rentla. ~omm·1 r~r 1nfen~r A pr1me1ta. . . · .• 
· O ~~.nado jà conhece as razlle• por qu, nll:J con- Logo, as au.ton~açõ s de: credltJ sobem. adopqta~os . 
t. n·pl~l as ''ll•A pr·meirail destas ~r-. 8 verb•s: a nl o.a meus algarumoa, até: , • , ·, 6~.6U.03iJS21!7: 
11018 de ,8,000.f·OOS é BÍitda "'8001 •rl"•ÍSSiVf], ~&e~ ~e~lo da~ aUI •fiB~ÇÕ81 fOr ·!>.flUe pretende 
1 em1saao de bilhetes até 8,000.0009 c 1mo an- o. Sr. mmts!rl}, as CJperaçõe~ de cred1to pnddrilo.•u· 

let:tllaçito de renda, nlln autoria' nCJvas op•raçõ •s de b1r ·a • . • • • · · • • • • • 76,911~:~61'8217 
c:redtlo para saiJar o d ~cit do exHcicio. Essd ~mis- A em1a•ilo de p~pel-moeda t~m p~r. !Jm1te uma 
~ão, se~uud1J a di•postçllo expressa da Jd, deve s~r desta~ duas somm~s, ou ·~ do~ bilhetes do lheaouro 
re.~~at,da. no fim d,1 ~nno flnan1·eiao, ou pelo meno• em CJrcn'aç~o, se fRt• ror mfer~r.r . . 
n~ IIm do exercício Pm qtJe te1 e·lc"ar, por isso que <! art. 4° nllo declara, Jl!a& deve entend.r-sa,que a 
f,,, da•la >itnplesmente como anteeip ç~o de ren la emtsRll~ de papel exclue 1gual somm~ de operações 

l~·ra.qtle aub;i,Ja a emissão além do exercido, e de credJto. E-te& dousmeJo& se ~obslttuem, ma•~ 
n1ats uwla pua que essa, peraçio se conv~rta em elevao •> t..l·l das. sommaa mto~ISadas, . . . . 
outra,,como a~ emi•Bão de apolice:, por exemplo, :Sendo· o cl•foctt do11 tres ult1moa •xe.rCICIOS mre
é J>re~:J•O que u11a nova lei 0 aut,·rise . nor a 41,!JOO:OOOW, 11omo o d~mon~tr8l com oa. da· 
· Etn c nclu ·ão, os resultados a que chegnAi, acom· dos fornecJdos pel~ thesouro,; Jl ~e vê que a pro
pa"h .ndo o nobre .ministro nos BfU' calculos de p~sta c ntêm autorJaaçilo mn•tomats elevada. Ainda 
rec .. tla, de~peza e ant~risaçiiPs. aio 08 s•guiote4: concedPn lo, COD;IO ~ de r~z'lo, uma marg-m para o 
. O exPrcicio de 1866-1867 apresenta um d. {l•il 9Xceuo que a . llqtudaçilo final. pôde apresent.r, nilo 
do .t0,9fl8 12~S2!13, induido 0 avultado tnpprimento é r~zoavet adrf!ttltr que o. d· fin•l, ora estimado com 
fetto por e~te ao exercício anterior. mutla approxuna~o. em 41,000:0018, venha a s~r 

Pa~a occorrer a estd d focit, 0 ~ovem~ ja tem ~e 65_ 1 u tle 17,000:000S, .como presuppõ;•m aquellas 
ant.omaçilo para f~zer operações de credJto alé A automaçõ~s . ·. · . 
homma de 33.688.6658569 Para esttmar o tl {ic1t em '73,000:000S, como !8 

E' •·Rie o P~lado do thesouro no IIm do exercicir deduz do r<l41orio, fui .prfc•so que o nobra:mioistro 
dA 1866-1867. elimlnaase da receita do ·Ultimo exercício aimpor-

0 s J tancia de 30,01JO:OOOS, que a ld de 12 de setembro 
R VISCONDE. DE EQUETJNRONJu:- Ouçlo! ... do annc:t palisado lhe concedeu em .pap.l-moeda ;p~llll 

· O Sn. PAJI.INHOs:-Passemos agora A srgunda parte pa~ar btllletes d<~ lhe>turo. · · · . . 
da 1Jropo~ta, Por ora não tratei dd ·IJ!tlidade da Tenho, pois, para mim Mmo evidente que flOr 
ntetli1ia ~srecial tndicada nos arts. fiO e 6o, mas só ests pr.,pnsta o govfrno .é autorisad11 a haver rundna 
do q:ta,tum das &utori!ações pedidas. além das necessidad~s reaes dt!B Ires ex~rcieios, de 

lltz o ar! .. 4': (~endo) a Alem das despezas vota- cuja liquidação tr•ta a prop·~sta. · .. 
rl~s nas r.efertdasleJs e resduções,é aberto an governo Nota o S'na~o que nlo se trata do exPrCJCIO eor
uru rredt!'' su1pl~rnPnhr e extraordinarioda somma rent~, 1867-1868, rr.,ta-se,da liquidação dos lrPsul
tolal de 30, 9i!õl:S7182l7 ·demonstrado na tab. lia D limos uercieios (18GI-l865, t86õ-1866 e l86t!-
. « At·t. ó•. Fit:a o· governo autoris~do a realizar 186i). A proposta nlo se refere seniio a estes. · 

opmções. de credito ou a em ttir papel-moeda, se Póda ser que eucomm,ttesAe erros, emmaranlun
as nec~ss1dades do thfsnuro o fXigirem, até a im· do•me ein tao complicados alguisinos, pois trata-se· 
purtancJa do augmento de credito de que trata o da liquidação de Ires exercícios, e era preciso con
art. Antecedente. » soltar muilos documentos Mu as conclusõ~s a que 
• Pnrtanto, estes dous artigos da '{Jroposh autori- 1 h>guei parecem evidentes ao meu· espirita. 

s:1o operações de ctedito! ou HmJs•ll.o de papel- Podera ? nobre ministro orç~r. um iJOu.co mais 
moeda, ato a concurrenetada 30,925:37tS.217. altn o clFfir.lt total dos trfs exercJCios: a~n•llt<l que 

.tlgor~ o art, 6. 0 (L~ndu): « E' facullado lambem o deficit renl talvez suba acima de 41,000:0~08; mas 
ao go~verno emittir em notas uma somnta corres- n~o posso admiltir que passe muito além, porquanto 
pondente an r e~ to das ar1torisa9õe.R cnncedid!!S pelas tom1•i quasi todas as parcellas do nobre mi 11idro: P, 
lets n. 1177 dA 19 de setembro d~ t8tli). art 22 § 30 se elim111ei uma verlía na despPza (3,3!8.000~), e 
n. 12aü de :20 de seterRbro de 18fi,, ns. t24.4 e 1:.!45 ~cerescentei outra na receita (<'I 30,000,0008 de pa
de 26 e 28 de jnnho del865, e ns. 1330, t33l e p~l·moeda, dei as razõe.1 por que nesta parte não 
1352 de 2.1. de agosto e 19 de setembro do anno acompanhei a S. Ex. E~ las razões eu as creso inc0n
p~ts<atlo, no caso de que seja indi~pensavel esse expe- testa veis. 
citante_, com tanto que esta emiss:\o junta á permithda A propos•a é, portanto, a meu vil r, fXr.rs~iva. 
no arltljo anleccdonte nao exceda à 1mport:1ncia dos Lembrei-me de examinar se acaso o nobre minis~ 
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Iro havia lido em vis la com esta proposta ohter monllo a cHca de 65 .060:00)8, ou Rrgundo cs cal· 
fun~os para o exercício corrente, porque é fóra de cuJos de S. Ex. a cerca de 77,COO:OOUM, mas ainda· 
duvida que este exercício apresentarA um grande para emitlir pap•l-moe:la até ao l1P1ile da divida 
d•ficit: a go•rra conlinllt, e suas deape111 hlo de Ouctu;nle.qoe consistaem.bilheteado lheRonro •. 
durar ainda algum tempo dPpoia da pu; por conae· Sr. presidente, sou tamb~m doa que mais r~pugnlo 
quencia i reeeila ordmaria do exercício corrente A em ia lo do papel-mneda. N4o direi que esse expe
de 1867-f868 nilo pórle ba1tar para os encargos 11 diente financeiro sejll uma peste, cumo o chamou 
que deve fazer face, HaverA novo tle~cir, e n4o pe- Mirabeao, nem que s ja um roubo1 co11_1o lliJI!allfi.ca 
queno, no aodar em que vilo r a cousas. Macleod, e nesh •l na outra camaraJII fui cpnsiderad<l 

Procnrei estimar este df.{ir.it: e a unioa basê para por vozes autorisadaq; ma é innff!avel que o p1pel-. 
isso era o orç~menlo de f868 -18691 ha pou·~o moeda csuqa 11ravea perturbações na fort11na publica 
apre1entado pelo governo. Ahi, p•lo que respeita e particular, des.te que aahe das condições em que a 
ao minislerio da (dzenda jfl se levao em conta todoa moeda llduci~ria é nào e6 ulil, mas necessaria Lof!o 
os encargos dos ultimoa emprestimoa· mas, quanto que excede ao mmimo do mei•J circulante neceua~ 
aos mini·lerios da f!uerra e da marioht, calcola·•e rio As transacções, elle tende a dep~eciar se; e UIJI& 
como para te111pos norillaes. · vez depreciado, niio tem o correcllvo do papel do 

Para poder all·mder ao excesso provavel das des- banco, que é a conver~~o- em moed• metalh ·a, para· 
~zas provenientes da gue·ra, foi ver quanto se ti- rel!uzi-fJ As proporções das necessidades do es
llha de~pendido no exercício anterior de 1865- caimbos. · 
1P6~ J!elo minisiPrio da gu.erra .e p~lo .mi~isterio ~a o recur~o, pob, do pap•l-moeda IPm Psle grande 
marmha. A_ synop1e qne Ji _10,1 dl~tnbuJda no•. d!z perig·l. E' um expediente de uao muito r~cil; e desde 
quanto de· p ·nderlo esses mJmsterJoa n~. exercJoJo que 08 governoa se habitnilo a uaar deote m~io, ten
de 1865- 18~6, em que 11 despPz~s nulJiares to- dem nataralmenlft para nova• emissões; descuida-se 
cárAo sem dov1.da o Feu ponto culmmante a economia nas despez.s pubf ca•, e nio ae p•ocura 

Para a mar1nha o orcamento de f~~8 -1°69 haver fundos por outro modo.- Instaurado af&Jm ore
pede8J62.87tl2'76: ~paraa guerra,23,7oUSIS76~ gimen do papel-moeda, todo llncluan~ mundo eco-
o que somma 31,917.353SO\O. 11omico• soffrun todas as classes que v1vem de ren-

Pela syo.opse de 1865-: 1866, vê-se que nede dimenl~s fix .8 ou pouco variaveb; soffre·o 'com. 
ann~ de maJOres ~~Rp~zas mdttares d~sp~nderilo: a mercio inl•rnaei~nal pela depresti·• do ca!libio; f'S 
JJtarmha, 19,880 5.6824f.e a guerra,57,9líS.396S083 capitaes eslrang~1108 fogem de um paiz C~Ja moeda 
o que aomma 77,833.9228327. circulante é 8~81m variavel; st ffrem os Interesses 

A d fferença entre esta somma e a outra é de r.ublicos e particulares eousideravelmente, e o cre-
,lí,91~:569S28'7. . ilito do Estado sobretudo, · 

Eshmo em dous terços desta d•ff~rPnça ( •uppondo . . · 
que a guerra tarmine este a11no) 0 exc~~so das dAs- Nmguem, port9nlo, póde de1xar de a.companhar 
pezas mililareA do exercício correnti sob r, 0 orçado o~ oradores que na .ou.tra eamara I~ o luminosa e eru
para f868-f869. Os doilsterços dao 30,611:04681!10 d1tamente se Pxpr1m1rllo a respe1t~dos males qu~ 

Este ultimo algarismo 6 pouco infarior 80 exc~uo costuma acarretar coms1go o expediente do. papel· 
de credito pedido na proposta actual, ex·~es1o qu · moeda. . . . 
orça por cerca de !l4,000:000H, se~undo os meus Nós jâ ~~ exper~menUmos em JarRa es~ala; ·e pro• 
ealculos ; e a estarmos pelo calculo dll nobre minis- curamos a custo voltar deste regímen vicioso ao V•r
tro quanto is ántnrisações ainda em vigor, que elle dadeiro re11imen monelario1 o de uma circulaçllo 
fi~a em mais dA 46,000 0008, enl4o o ex~esso do p1· mixlll, composta de Jl!Oeda ~auciaria e m.oed~ m•tal
dJdo actual cubre o de~cll provavel do exerc1eio Jica, sendo esta aux•ltar da queiJa, e a pr~mwa con
corrente. ' versivel na segun1a A vont~de do portador, 1oHz-

Seria est~ o pensamento do gwerno quando for- mtnte, a crise de 1864 e uma serie de acontecimen-
mulou a proposta que ora discutimos 1 Creio que tos, que V. Ex. permiltlfA que eu nilo mencione neala i'·. 
niio, porque parec~-me fóra de quesliiO que esta occasiilo, trouxerilo·nos a neceasidade dd' voltar atl 
proposta nilo tem por IIm senilo saldar o di~cit dos P•llel-motda: a lei de fll de setembro do anno pas•a· -
tres ullimos exerc1cios Se o governo quizesae h a- do jA autoriaoa uma n< v a ~missilo de papel-moeda na r· 
bilitar-se por este pr~jPclo com autorisaçõea pm o importancia de 40,000 ooos. E porgue o fizemos Y I,; 
exP.rcicio corrente, outros seriilo os lermos da sua porqne as necessidades imperiosas do paiz, J"ll pelas ,, 
proposta. Logo, tenho toda a razilo quando affirmo cireumslaiJcias d1fficeis do thesooro, jll pelo estado 9·~.·.·.:· 
que· eeta ,.roposla contém um notavel excesso de do nosso credito llancario, exicirilll essa medida. 
cre~ito. Todavia, Sr. presidente, a emissão então autori- .~·f. 

Agora vamos 4 natureza das medidaa financeiras sada pela lei de 12 de setembro, como jA tive occasiilo 
propostas pelo nobre ministro. S. Ex pede, pelo de dizer h 1je, não alterou o estado da circulaçilo fi
ar!. s,o autorisaçilo p~ra f·zer operaçõ•s de credito, duciaria, porque só autorisou emisslo de papel
ou emittir papal-moeda até 31 000.0008; e pelo art. moeda para substituir papel do banco. Em virtude 
6,0 autorisaç.4o para emittir papel-moeda até A im· dessa lei, o governe não póde emillir senil.o ii me- ~ 
portmcia do resto das auterisações anteriormente dida que o banco for recolhendo os seus bilhetes, e ~ 
concedid~s. cu até á som ma dos bilhetes do thesou- até A somma que este deve re1g~tar. 
roem circulaçdo. Portanto, o nobre ministro quer Nó! nà·l temos para oceorrer hoje de promplo â1 

1 ficar autorisado, nilo só para fazer operações de necessidades imperiosas do thesouro senão os e.m-
predltos al.é a som ma daquellas duas parcellas, qne preslimos internos, a qua o g•Jvorno já tem rct:omJo ' 

I, 
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pnr meio de emissão de ap .. lices, e de bilhetes, e este timamente emittidos nlo exced~m de um ·• tret 
upediente do papel-moeifa. . mezea ; antes emiltião•se 1 pr.zos de um a ael1 
. O recurso dos impostos, qoe rslà proposto em pro•. mezes. . • . . 
Jecto da outra camara, 6 leuto, e ev1dentemente nlci Reconheço, portanto, a ntoaglo difficil e embara• 
p6d" bastar paraaa necessidades aetuaea do theeooro. çr n em que uoa achamos; conafqoentementf', nlo 

O dt~cit dos Ires ultimas exAreicioa, &elondo o recusarei alguma aotorbaçAo d11 papel· moeda i eato11 
meu calculo, monta a4I,OOO:OOOS pelo menoR, e nin· disposto a concedê-la atê certo limite, Dearjo, po•. 
ruem dira que .R•j' poaaivel tirar actualmente e de rém, que o m.bre ministro nos fixe o maia r,zoav•l 
uma v~z d. algiiJeira doa contribuintes !Ao aonside- limite desta autorisação; e que S. Es. llmbem noi 
ravel aomma. · . . dê se~ rança (e .esta ae~ranç~ nilo fique a~me!l~ 

A venda de bena nacionaes1 mesmo a dustràda de n~s palavras ~e S. Ex:.j •.blis multo respe1tave1s, maa 
ferro de D Pedro II 1 nllo é recurso certo e prompto. a•Ja eatabelec1da na)dJ , de que a em.·•~ão .nun.c~ ir& 

01 ~mprulhnoa mternoa pod m dar e têm dadci à aomn.a l_lo a!ultada como a.que autor1aa o proJ(Cto 
recorsoa ao theaoaro; eom etTeíló o !besouro tem que ora dJacullm•·•· 
'Vivi~o ultimamente 1ó com bilheiea e embalo de . Na verd.ade rec~nheÇ!) gae o nobre mini!tro póde 
apCJhces, deade q~e uma latali Jade, que ainda pesa ler necemd~de de e!JllllJr paptl·m~eda, JA P.R~a o 
sobre nóJ, inh•h h too nos por tal modo para reaor- Frande dt floll conhec1do d~s trt a ultime·& exerCI Cio~, 
rermos ao mercado de Londres, que, estendo ali 0 Jl .ursmo Jlara os encargos do ex:erc1cio que esta 
dinheiro muito b.rato, a 2 l/2 o;. nfto 6 poasivel correndo sob a prus~o da suerra; maa.eu tre!Deria, 
pensar na nesociaçllo de 11w novo ewpreallmo ex- ae acaao o thtsooro t1v~sae de lan~ar hoJe na Clreola· 
terno. çlo a som ma tAo aon~1der~Lvel de tO a 50 OOO;OOOS 

O S S F . d tle papel-moeia. . · 
a. ouu IUII'CO :-Apo1a o. Se por venturaa lei de ti de seteq,bro do ánno 

O S11. PARANif ·a :-o~ capitaea na Europa abun- passado jl tivesse prodoaido todo• os· aeua elleikoJ {e 
dio; a taxa do juro de•ceu a 21/2 Ofo,e, todaYia,não 1sto nlo era poss1vel); se por nntura o b1nco ta• 
podemos pPnsar no recurso de um empreatiino ex:· veaae res11atado todo o seu papel. cirdulante, enli'l 
terno. Tal foi o eft'~ito moral do emp1'811timo de 1865! o nobre ministro teria marram ,P3l-' a sua emi11llo. 

E como ae houv· s1e emp~nho em tirar-nos toda o papel que at6 br je o nobre mmiatro tem emittido 
esperança a esse respeito, as noticias que de IA vem nAo podia trazer inconveniente, pilrqlie foi 1ubati· 
tendem, nllo a restaurar o noaao crtdito, ma• a.con- tuir o papel do banco lf''' este retiro11 da çircula
veneer-~oa de que nll.o é p~ssiv~l contrahir !Ao bom ção; e é por isso que nlo conto ·aquella emi~slo 
empreabmo ·como o de 1865! Para acredatar-se autoriaada o anno passado como aecrescimo i musa 
aquelle emprestimo, prtjudica-se qualquer outra do papel jã ex:iatente. · 
. nPsociaçlo na .conjunclura actual. I.to póde ser ef. A noll& cireulaçlo ftduoiaria, com~1ta de papel· 
feito da fdlalidade, como eu o considerei, póde nlo moeda e de baJb,íes dos biineoa de circulaçlo, 1ra 
estar no penaaiUento doa correspondentes a que me de 1181498;8541 na data do relatorio. AddiCil•D&n· 
refiro, 11181 é o que noto nessas correspondãncias, do-1e a esta aomma de papel eirculante mais 
que cada vez mais comprometiam o nosso creditv ~t..OOO:OOOS, ficaremos com uma circulaelo de 
na E11rc P'· . . lllll,i~:OOOS ~e moeda li~uclaria, ~l.toila nlo 

Ora,nlo sendo hoje poaaivel relll'rrer a um emprea- convertJ~el •. E uma quantadade de me1o Clrculantl, 
... timo externo (note o n bre ministro q11e prucuro que á pnon ae !'10' nhece eer ~uperabundante; 

ouvir a S. Ex., sem emitlir opiniAo delln1tin);e coo· O termo méd1o da eomma doa valores de no11a 
siderando-se por outro lado que nlo é possiv 1 que " importa~o e ex:Jiorta~ 4 de !lt6,000:000f. Se .P· is 
,.,yerno levante ainda grand s. aommaa por meio a quantidade de me10 clreulant,e aub1s11 Jl a 
dos empreatimos internos, porque inMizmente nlo 168 000.001 S, 1eria ~uperior a mus d1 metade do 
poasuimoa trrinde quantidade de e>piltu dispo·· valor total da no!•• 1mporlaçlo eexporlaçlo, o que· 
niveis; eu comJirrhendo que o nobre m1nistre julgue é de certa excelllvo. . . · . . • 
qoe, peles meios, até hoJe empregados, 0 thmuro ~~~ ha, todos o aabémo!, q~em poaaa determ1nard 
pouco mais poderàobter alêw doa fund· 8 jt obtidos pnert a quantidade d~ me}o cuculante neces11rla la 
por e mias lo de bilhetaa e de apolices da divida tranaacçlles, de 11m pai~; 1sto d~pende ~a .muaa das 
m terna. lra~aaeçlles da I!JI muor ou m~nor actiYJdade, dos 

E' certo que esses meios podem ser maia efficues, habrto.• aommerc1ae•J ~o. mecan1amo do credito 1 atê 
ama vez que o th• s:10ro olforeça maior vantarem aos· da maaor 011 menouacahdade na circulaçlo material 
que pretendilo apolices, ou preflrlo bilhetea de pra· das pessoaa e doa .Pr_!lduetos. Maa todoa aomprebe~
atJa que tirem 0 mesmo !besouro da pre; slo em que ~em que ha um hmale aléw do qual n~ se póde ar 
actualmente se acha. Todavia, 111o ae p6de conlar IJ!lpunem~nte. Desde que a moeda, deabnada a ser
como seguro que o governo. autorisado 11o aómente v1r ~mo Instrumento ~~~ parmutu, ou c.omo ~gente 
para eatae operaçllea, ftque habilitado para occorrer da cmulaçlo .econo~1ca, .exceder. la neeeaaadadea 
a eventualidade fiJlurada pelo nobre mio' 8tro de que reaea do• .esca1mbos, mfalhvelm. nte eua moeda ha 
1 s portadores de bilbetes do !besouro . bilh~lea que de deJ1rec1ar-se, por tornar-11 auparabandaote uma 
jA montãe, creio eu, a 45 OOO.OOON .. .' P.arte ilella: &IS é papel·mqed•, que nilo tem aenlo a 

o Sn SouzA FiiANco ·-50 OOO·OOOS mrculaçllo mlerna, deprecu-se em ~erta relaçlo com 
· . • · .. · • o aeu ex:cesso: se é paJlel converllvel, o excedente 

.o Sn. PARAlllftlS :- ..• corrilo ao thes-.oro, fXi· das n~cessidades da circulaçllo monetaria vai ser 
rrndo o seu pagamento. Os prazos dos bilhtles ui- convertido em ouro; se é moeda melalliea, emigra 
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!lo Jogar onde se d··precia para ar1udle onde púde ponlo su.i•·ila ~os mesmos inconveni~nt"s [\'a j,J,h 
re~•sumir o 1eu v~l r natural. de Cirskou>ki~ que p•>r esse m~io ju'g u 411~ se 

Ut, tod"via, pltP.nom••uos economicns que n~s póde.f;Jzer o se1viço tio toda a circula~llo f•c~onomi~~a, 
assignal4o a rl1preciaçilo do meio cirrulanle: o phe· sub<lllumdo o P"P'I'tos b;,ncos e a mo~da md~lltc& 
nomeno indubuavelmeute mai~ seguro! é a eJ.v~~ão pnr <•UIN que rmdoria. ain.rla que pMad~. Mas ~s 
geral dos pre~os, ou, o qu& é o mes1no, da relação hi h~1es com jnro de Cie>kou;ki te-riào a gar~niH 
entre todos os outros valure; e o da moe 'a, qtl• •la cnnvers~·• em l'Uro, < u cou•a eqnivalenle, g.mon· 
s•rve de mediJa comm11m. 0Psrle que se da esld lia que f•lLava inteiramente aos que furão prropostos 
facto geral, te. mos um on :icio inf,llivd de que o meio eulre nós · ' 
crrcul.ntu se acha drp•eciatlo, De1de que lhes de.IPernos cursrJ rorç. 'do. aos h lhe" 

A depressão rio cambio e~terior (~ p .r te a Jludu.1- tes d~ th~so11ro, cahiamol no papijJ•moeda ; a1 te
ç~o do q11e se clnrna cambio real, que depende do 11uavamos um pouco os heus rlf ·rt .• s, 1illl'• , I é ~el'l(l 
bal<~n~' do commercio, a da q11e s•ja devi.Ja aos grão, tínhamos os mo;n,os inconvdnientes; e é p r 
maneJos da agiohg·m), uma baixa mu•tu sen;ivel n.•• r;so r1ue eu, respeitando muito as ~piuiões rp1e. so 
crmbio, que per,i.te, e t~nde a crescer, revela sem tõm pronu11ciado a f,v 0r desse expedlentP., mwt•J 
t!uvida alguma o me, mo • ff i lo economico: por· antes que a idéa fosse av. nltda n:1 outra rama•·•, 
q'1anto o cambio é.principalment~ a rel<Ç~Il ~ntrd a e cornbdlhla pelo nobre ministro, tive occa.ii'i ;, rm 
IIJ<eda de conta do p1iz e a moeda t strangeira, qtJe desempenho do meu cargo otlltlial, de manifc•lar• 
dá o segundo termo das c latõPs. m~ no me mo sentido em q11e S. ((x o fez Mas o 

Ora, n4o teremos jã bem "patentes estes pheno- curso forçado não é.ncce!N:.r1o p .ra q11e a emiss~o 1!1 
menos? certamente qu•. sim ''llhetes d, thosouro deixe de ser uma divida exr.• 

A crise de 186~ e os fa,·tos pMtt;i'inres el·vàri'lo ~ givel em e~rtos pr,zns; ba·la que os 1e1H vrntll· 
massa do papd circulante a um vdume qne ellt• mantos •ej~o espaçadoR, e o pode1ão ser· mediania 
nun~a atlingira; e e>ta >ituaç:oo rnonelaria subs sta. m~1or vantngcm aos empro tadae~. 
ap zar da contracdl.o que se observ~ em todos (JS ne· . Em conclusão: eu não recusllr• i ao nnbre m;nislrn 
gocios in Ju,.lriae;, ap• zar da atonia geral em qu• " autorisaçllo q1Je pedA, >alva :.lgnma Iimilaç~o: nil 1 
rahiu a nossa socied.de economica, por ~ff" lo da,;, le10 o mm horror ao papel·nH.eda a tal pnn!o1 qnll 
qotPIIa crisP, e tia guerra q11e sobr1veiu l1'go :. Pó· negue hoje.ab .0Jutamente o qu~ votei o anR'' pas a lo 
t>ll '• e cujo enorme dispe11!1io alimcflta q~asr exclu cotn algumas das melhores •U or1darlu desl<~ c.sa 
sivamenl~ o commercio estrarge1ro. En• t~e~ rontli· Entendo, porém, que convém limit.1r na lei o usn 
ções.Ian~artil.o graudasomma,como é a de 50,000.000$ desse rer.ur~o ou ex,,edinte f·xtremo . .11 eJ, v, q te o 
na crrculaçãn, não póde de1xar de l•azer-nos gr~ves publiro tenha sPguran~a legal de que o governo 11llo 
inconvenientes. ha d« cunvtrter todas as suls (lperaçõ•s fln .nce f;IS 

Minha convicção, porhnto, que ~uj•illl ao melhnr na embslio de papel-moeda até á so111ma que repr~
juizo do ser.a~o, é que devrlwos combinar aquelle senta o d·ficit dos tres ultimes exercícios. 
perigoso expediente, Ee ~lle fór necessariu, ·com A proposta, como se acha coocebi<la nllo lixa li~ 
outras operações financeiras, ainda quA apparerot•· mi ln, pol'quanto apenas diz: • eomtanlo que a 
mente mais onerosas. Deste prmeipio de <luzo como en.iss~o nllo p1 ssa exceder A importancia do~ bi
corollorario que não convém qne passe em lei um~ Jhetes do thes uro em circulaçilo. » Mas o que·ê 
autoris~ÇIIú lllo ampla para papal-mo~da. Semelhante essa importanc1a ou somma? · 
autori1ar.ll.o n.e.t•ará da parte dos leg'sladt•res umn 0 Sn. CANSANSÃo DE SINII!Du' ·.-A somma veri-
facilidade capaz de cau~ar apprehen1ões graves e 
muito prrjudtciaes ao nosso cr.dditu dontro e fót·a do fica 'a na data da lei. 
paiz. O Sa. PARANH s :-Sim, o que existir em eircu~ 

A medida que se indicou na outra camara estará laçllo na ~ata da lei. Mas, qual será a 'omma. d.os 
lambam nas iHit·nções do nobre mini. Iro: a emissiln b.lheles Cl"CUI<ntes na d<la da lei? E' um hmrte 
de bilhetes d • th,so.uro com prazos mais largos, eventual, desconhecido. Ndo direi (e n~o o digo. por 
ainda que verwndo juro mais ;.lto. 11' um~ amplia- mero comprimE-nto), nil.o direi que o nobre rn1n1stro 
çil.o do que se faz aclualmPnte. Acho que lutlo quanto ~eja capaz de alargar a emb.sào de b•lhetes para es
se disse na outra camara a este re~peito, d·sdd que tender depois a do papel·moeda; mas, pergunto a 
n~o cons.deremus os bil~eles do thesouro a prazos S. Ex. :um ministro que quiússe abusar desta aut~
) mgos como unico ~xpetliente na conjuncluraactual, risa~ilo, em quanto ducutiamos e votavam os a le1, 
'Jlem lhe demos o caracter de papel-moeJa com juro, não pudia alargar a emissão de bilhete~, e qunnd'' 
!ll'l idéas dignas de ap,.eço e ac~rhção,,. chPg:me a vez de usar da autorisaçi\o, o limite dest.l 

o s11. PRESIDENTE DO CONSELHO:_ .4poiado. não es!ar.ia.muito além do presurnivel ou prev.isto.? 
E esse mm1slro não acharia boas razões para JUbll• 

O Sn PARANHOs:- Mas eu não lhe daria nunca ficar 0 !eu vrocedimenlo, que não seria cc.ntrario â 
curso forçado... letra da lei ? Diria que o fczf.,rçado pelas cirr-um-

0 SR. FRESJ ENTE DO COMELIIO :...;.Apoiado. stancias, e que t0dos comprehcndem a dilliculdade 
O Sn. PARAN!Ios: - .... porque, reconhecendü em qne se acl1a actualmenle o governo do Drasil. · · 

que os bilhe.tes de juro e a prazos, ainda q1:e tiws· · Cabe âs camaras evitar essa tentação, coarclar 
sem curso forr.ado, nil.o eíercerião sobre o val,.r do um arbitrio qúa póde dar I ·gar a tal desvio, porque 
meiocircnlanioamesmaintluencia que o pnpel·moe- os d1~svios ne,ta materia~i\o semprd graves. 
da, com ul• .. entendo qu•J não seriáo ~ut•a cvusa mais As cons:derncõcs expostas não só me lo vão a cr~r 
do que uma nova espedd d·• pap~l-motda, e até ce1 to que a limitaçtlo ·é conveniente, mas até que o nolJre 

' '· ' 
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ministro ha de .concordar em modificar neste ponto. 
os termos da sua proposta. · 

caçilo do papel-moeda, Os fabricantes j.t.sabem que 
encetamos outra vez a carreira do papel-moeda, e 
Mo de levantar de novo as fabricas que com muito 
custo forão destruídas : principalmente no Porto, 

Pelo que loca ã deficiencia da receita dos Ires uJ .. 
limos exercícios, é escusado repetir, porque jã o 
manifestei exuberantemente, e creio que estarà bem 
presente ne espirita do nobre ministro, que orço o 
ileficit dos ditos exercícios em muito menos do que 
importilo as autorisações pedidas nos arts. 5? e 6• 
dk proposta. · 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUJTINHOIIHA : - QJla) I 
O SR. PARANHos: -Sim, devemos estar de sobre· 

niso ; a falsificação das notas do thesouro ha de 
ser lentada com maia pertinacia. E, quando o nobre 
~inistro prec.isar f~ze.r substituições rapidas, e nilo · 
h ver saldos dJSponJVeiS nas Ulesourarias para essa 
operação a para as despezaa correntes, como ha de · 
faz~r a snlistituição sob a comminaçilo . penal deste 

Agora, visto que estamos n1 diRcussiro geral do 
projecto, só aecrescentarei uma observação relativa
mente ao artigo final (EendoJ. : « Art. s.o A substi
tuição das nola~ que por dilaceradas ou por outros 
motivos de vão ser rehradas da cireulaçílo, não po
derã effectuar-se senão nos precisos termos da lei 
de 6 de outubro dd 1835 e respectivos regulamen
tos; ficando prohib'da a sub;tJtuiç~o por meio de 

.antecipações feitas pela caixa d1 amortização, sob 
as penas do art. 1'75 do codigo criminal. » 

Senhores, esta disposição é a mesma da ultima 
parte da lei de 12 de setembro do anno passado, 
art. 1•· § 70, Trata-se de ren0var uma g~rantia ao 
publico nacional e estrangeiro de que nilo haverâ 
emissões de papeJ .. moeda clandestinas ou extra
lfgaes ; é o que quer dizer este artigo. Mas, pelo 
roceio de emissões de papel-moeda extra-legaes, 
este artigo, segundo o entendo, inhibe o governo de 
uma medida que póde ser muitas vezes nece;saria. 

Estas subslituiçõ~s antecipadas não têm sido bem 
apreciadas nas censuras feitas ás administrações pas• 
sadas. · 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE dá um aparte. 

arl)go? . · . 
Não pólfe mandar nota& nona para serem 14 emit

tidas em troco das que·fol'lm recolhidas. 
0 SR. PRESIDENTa DO CONSELHO : - Porque nlo? 
O Sn. PARANHos: -Porque a letra. do artigo 

prohibe, .. · 
0 Sn, PRESIDENTE DO CONSELHO : - E' interpre· 

taçilo litteral, que nilo prohibe. · 
O SR. ?ARANHas:- Se acaso podem ir da caixa 

da amorhzaçllo para as thesourarias, com .as · cau
telas precisas e. que devem ser determinadas J!Of 
instrucções do !besouro, bem ; mas a letra do artigo 
nilo torna inconteslavel a inlelligencia de S. Ex•, 
quando proh1be «a s.ubstiluiçilo por meio de anteci
pações fe1tas pela ca1xa da amortiza~~o » 1 e póde 
ser que os responsaveis pela execução .da ·lei nesta 
parte nilo a entendão como o nobre ministro, .. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO :-Entendem per
feitamente. 

O. SR. PEDREIRA: - E' indispensavel pelo menos 
que 1sto fique bem claro, para evitar qualquer duvida 
no futuro •• 

O S11. PARANHos:~ Note V, Ex., Sr. ministrO\ 
que se trai~ de um facta ~ue a lei qualifica crime e 
A .que appilca as penas do art. 175 do· codigo cri
mlllal. 

O SR. PARANnos :-Começou-se a fallar em emis· 
sões antecipadas desde um facto que occorreu no 
tem )lo do fallecido viscondl1 de Caravellas, o Sr. Al
ves Branco. Mas este illustre estadií ta não determi
nou que se fizesse emissão conlra a lei : o que elle 
ordenou foi uma substituição em todas as thHsoura
rias de fazenda pela rend~ ordinaria. Devendo esta 
subst1luicão estar muito adiantada, e achando-se o 
!besouro com falta de fundos, tomou-se à caixa da 
amortização e emiltiu-seuma somma de notas que se 
reputava inferior às que jà deYião estar recolhidas 
nos cofres das !besourarias e inutilisadas~ Na liqui
daç~o final desta operapão achou-se um excesso en
tre as notas recolhrdas e a· emissão f~ita pelo lhe-

As emiuões de papel-moeda que se fizerão nestes 
ui limos tempos, e que motivArão esta nova dispoai
çilo penal, nilo silo como a antecipaçllo que fOra cen
surai:fa ao fallecido Sr. Manoel ..Alves Branco, vis
conde de Caravellas. 

. souro; a differenç~. porém, não foi grande. Tadavia, 
este facto servi11 de thema a largas censuras 110 par· 

· lamento, porquA então o papel-moeda era. negocio 
que ilesperhva sempre os maiores escrupulos; foi 
isso objecto de discussilo muito renhida. 

O SI\. IJARÃo DE CoTEGIPE : -Apoiado ; e deve 
despertar. 

O SR. PARANIIOS :-Era assim em outro tempo. 
. 0 SR . VISCONilB DE JBQUITINIJONIIA : - Deveras? I 
O SR. SILVEIRA DA MoTTA: -Em outro tempo ... 
O SR. PAMNJJOS: -Mas, senhores, o artigo da 

proposta actual prohiho que se possilo fazer substi
tuições nas provmcias por outro modo que não seja 
applicando a isso a renda ordinaria. E' um grande 
embaraço, agora que as !besourarias mlo tam saldo 
de que o thesouro possa privar-se por algum tempo 
e quando jlt vilo apparecendo muitos casos de falsifi· 

O SR. PRESIDENTE DO coNSBLHO :-Silo da meama 
natureza. 

O SR. PARANHOS : - Elle procedeu na melhor boa 
fé: determinou uma substitniçilo pela renda ordina .. 
ria nas províncias, e faltArllo recursos ao theaouro, 
quando ordenon a emissão pbr conta da somma que 
rundadamente se presumia jA estar fóra da circu
lação. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO:- Segua-se que 
as ultimas emissões têm sido feitas de màfll ... 
São todas da mesma natureza. 

O SR. PARANHos:- O anno passado determi
nou-se uma emissão ccnsideravel, que nem ao me
nos fui feita por esse pr,acesso. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO:- Foi por esse 
mesmo processo. 

O S11. PRESIDENTE : - Attençilo. 
5 
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O Sn. PAilANIIOS:- Entilo o !besouro antecipou 

uma emis~ilo considPrav~l, ~penas mandou pr~ceder 
4 sub;tilmção. n~s provmmas, e quando dev1a vêr 
que os cofres das !besourarias nilo tinhão saldos que 
podessem representar uma _substiluiçilo igual á som
ma aqui em1ttida. Não procedeu assim o fallecide 
Sr. Manoel Alves Branco .. Tenho sempre· muito pra
zer, Sr. presidente, quando me cabe defender a me
moria de illustres finados .•. 

0 SR. VISCONDE DE 1EQUITINHO:VH4:- E de um 
homem, como esse, digno da maior considera
ção .•. 

. O Sn. PAR4NROS :-..• de um homem a quem 
tributei nneração. O fallecido Sr. Manoel Alves 
Branco determinou uma suhslilUiçilo pela renda or
dinaria e por conta deli a fez uma emisslo, calcu
lando com o maior escrupulo o papP.l que jA estaria 
reMihido a esse tempo nos cofres das !besourarias. 

·Reconheceu-se, não obstante, um excesso, isto lhe 
foi censurado, e elle deu as· mil os á palmatoria. 

0 Sn. VISCONDE DE 1J!QUITiliHONIIA :-Com aquella 
boa fé.que o distinguia. . 

O Sn. Pjli!SIDENTE no coNSELno : - Com esse -
mande-me- d que eu quero acabar. -

O Sn. JlARANnos:- ... por conta da substituição 
que se vai fazer nas provincias ; e emitia essa som
ma muito antes de saber o que est~ reculhido nas 
provincias, e mesmo antes de poder estimar com 
alguma approxin1açiio o que effectinmente estiver 
substiluido. bto náo é o me!mo que dizer-se A caixa 
da amortização -que remetia ãs thesouraria~ uma 
som ma de papel iJebaixo de rigoroaa cautela, para 
que as thesouraria~ só emiltilo notas novas em troco. 
das que forem sendo recolhidas. 

O Sa. PwnEIIIA:- Nesta h'ypotbese, não ha 
emissão. E' na mór parte dos casos o unico meio de 
se levarem a elfeito as substituições nas-provincias; 
mas é preciso que fique bem claro, ao ·menos pela 
discussão. 

O Sn. PARANnos:-Emlim., remato aqui as minhas 
observações, repetindo ao nobre mimstro que não 
dou-opinião definitiva sobre a proposta, quanto à 
emiesiio do p:1pel-moeda e fi importancia da auto
risa9ão pedida para operações de credtio. Desejo 
ouv1r a S. Ex:. e a alguns dos meus illustrados col
leg~s, antes de. formula~ ~ meu.voto Acerca da im
portante matena, ora SUJei h à d1scussilo do senado. 

O Sn. PARANnos: -O que vimos, porém, aqui 11 
anno passado? V. Ex. recorda.se da discussão calo
rosa que se travou entre o nobre ex-ministro da ma
rinha e o Sr. visconde de Itaborahy, porque este 
notou que o !besouro tinha emittido papel-moeda, e 
que O ministro da fazenda referira ebl6 facto COBI tal DISCURSO· PRONUNCIADO NA SESSÃO DB 6 DB AGOSTO 
ambiguidade de expressão na seu relatorio, que era DE f867. · 
pre~iso gr~nde e_sforço para desco.brir-se que tinha o ir. zaelaarJa• (presidentB do con~e/ho).
hav!do em1ssão illegal. O nobre VIsconde de Itabo· Compartindo com o nobre senador por Mato-Grosso 
raby censurou que !JllO houvt;sse franquez~, e que o os mo ti vos que actualmente o retrahem, tenho mais 
thesouro, em matma lllo melindrosa; terf!'!Versasse, um motivo para não desejar longos d~bates: a obri
em yez d~ confassar o facto, e assegurar que se re- jlaçilo em que estou de ir assist1r na outra camara 4 
por1a a ~uculaçilo no seu estado legal. discussão da lei do orçamento, necessidade indecli-

Usou-se entilo, pelo contrario, de uma linguagem nave! para o paiz, empenho de honra para o. go· 
sybillina; nlo era qualquer que leria no relataria da verno e os representantes da nação. 
f•zenda a confissão de tão gran facto, facto aliAs real. Agradeço a S. Ex. a declaração que rez de que não 
Nio se compare este Cacto do anuo passado, de que o era opposicionista nesta mataria. Quan h a não ter 
publico já tem perfeito conhecimento, com o facto confiança cega ·no governo, asseguro-lhe qne o go
casual occorrido durante . a administração do Tis.. verno nilo quer confiança cega de ninguem, particu-
conde de Caravellas. larmente neste assumpto, 

As substituições feitas nas provincias por meio de Desejo que á sabedoria do senado manifeste-se 
notas fornecidas pela caixa da amortização, uma vez sobre este ol1jecto cont toda a franquéza, fazendo 
que os ta remessa da caixa ás lhes ourarias de fazenda cahir a proposta, se podér substi.tai-la por idé& 

~ õ · t d · melhor. se ,aça com as nrecauç es convemen os, nào evem N 1 · til d · d 1 
ficar inhibidas { porque, se der-se a necessidade de i!o 1a aqut ques o e amor propno; ce o o o-
retirar repenlinamante da circulação alguma serie de gar a quem o podér occupar com mais vantagens 
notas em que appareça falsificação, hoje que nllo ha para o paiz: o quo este precisa é que as difficul
saldos nas !besourarias, porque a renda é pouca para dades do momento sejã.o vencidas, que haja uma ld 
a despeza corrente, como po~erá 0 governo fazer isso de orçamento. Os prmcipios sllo ludo; os homens 
pela renda ordinaria? Não se condemne, pois, um nada. Penso que a proposta é indispensavel; acima, 
expediente que é necessario, nilo se prohiba 0 uso porém, da miuha convicçilo, das habilitações do go~ 
por causa do abuso. verno, est~ a sabedoria do corpo legislativo, a qual 

O S V E o governo mvoca. · 
R. PnBsiDENTB no ftONSELno :- · 'x. parece .Antes de entrar na ma teria da proposta, o nobre 

ir alé111 do que eu quero. Quer qu~ fique o que se senador trouxe uma questão preliminar: se o go
teqJ condemnado? verno podia, s11m olfensa da constituiçlio, apresentar 

O Sn. PAnANnos:- PerdOe-me V. Ex : não me uma proposta para emissão de papcl·moeda, visto 
comprehendeu de certo. O que julgo convtJniento e ~ue pela cuns'ituição é exclusiva da camara dos 
muito diverso do que com razão se condemna. Con- Srs. deputados a iniciativa da impostos, e na opi
demna-so que o !besouro diga á caixa da amortiza- niiio do S. Ex. o papel-moeda é um imposto • 
. ~ão:- Mande-me cinco ou sois mil contos... Senhores, o nobre senador pela Dalua (o Sr. vis-
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APPENDICE .. a5. 
conde de.Jequitinhonba) levantou o anno pmado bilhetes ao portador e ã vista, o que frust~ariu ~t-
esta questão ; mas declarou logo que, n'o seu mo elo tribuiçlo dada ã assemhléa geral pelo referido art1go 

· de entender, o papel-moeda nilo é propriamente e J!&ragrapho. • . 
imposto. Nem S. Ex:., tio illuatrado como é, podi• E, po11, Sr. presi~entP, se o direi.to de ~ml.tt!r pa· 
sustentar o contrario. Neata materia não são admis· pel ao portador ·e ã vuta nlo é um dmitO'IDdlVIdual, . 
siveia metaphoras, · e diante de uma analyse rigo· mas um direito magestatico, da altrjboiçlo da assem• 
rosa ninguem póds sustentar que papol-moeda é 1m· bléa geral, nilo vem ao caso a argunlenlaçilo d11 nobre 
posto. senador pela província de Mato-Grosso. · · 

A lei de 12 de setembro de 1866 jã resolveu a Para qoe a camara dos de~otados podeiS& reivin• 
questilo da pretendida otrensa às J;lrerogalivas da dicar soa exclusiva prerogallva, era preciso que ·o 
outra camara; tamhem eaia lei, inic1ada no aànado, papel-moe.da fosse, no rigor do termo, um imposto·; · 
aulorisava a emisslo de· papel-moeda, e n3o se' mas nlo o é de certo. 
julgou que usurpasse a inic1at1va, pertencente exclu- Foi por isto que a cam:ira dos Srs deputados nlo 
sivamente ã camara dos Sra. deputados. impugnou agora o procedim~ntll do govern&, !le.~ o, 

Embora a lei da 12 do setembro só autorisasse a do senado, quando, 0 anno passado, tomou a lnlCII• 
emissão de papel-moeda em substituiçllo de papel do tiva da emisslo de J!Spel-moeda. · .. 
banco, isto niio muda a naturoza da questllo: o des- De seu camara hbual (circumatancia trazida pelo 
t no da emissllo nllo lhe tira o caracter proprio. Se nobre senador pela Bahia, o Sr. Cotegipe) nilo se se· · 
papel-moeda é imposto, enlilo o senado iniciando gue 9ue deva entender A vontade os artigos da con· 
em 1866 a lei de ll! de setembro off~nd~u as prero· stito1r.ilo que estabelecem suas prerog•tivas, Aem. 
gativas da outra camara, o. que se nllo póde sua- têl-os 'por invadidos quando nem de levelorlo ataca· . 
tentar. dos pelo procedimento do senado na seulo pasrada 

A verdadeira· doutrina 6 esta: o imposto, Sr. pre- e do governo na presente sesslio. : -
sidente, é uma parte da propriedade do individno Poata de parte, pois, a questlo prejudicial, que nilo 
que esta cede para as de1pezas do Estado. A emisslo procede, fica desobstruído o limiar para o exame da 
de papel· moeda nlo tra~ aos cofres poblicos a pro- proposta. . · . · · · . 
priedade do individuo para as despezas do E~tado. Sr. presidente, tratando da approvaçlo. doa credi· 
A emissilo de papel-moeda traduz-se na obrigaçã11 los, fez.o nobre senador .oma fineza ao minilteri'!, 
de pagn em numeraria, em um prazo definido _ou quando diSie que, com IJU&Dio alguns lhe parecessem 
~::~~~ma quantia pela qual o governo 11ca respon- ter sido abertos sem grande atten(lão ãs regras, Ioda· 

Logo, 0 plpel-moeda é um emprestimo, é uma di· via os apprcivava, porque as despezas Corão oleia, as 
· t · I h intenções do governo Iouvavei9, e tudo isto emfim 

vitla, entretanto que o 1mpos o que se reco e ao haviaJ'à cabido 00 dom. iniodosfaDlos.oonsummador. 
thesouro n~o é um emprestimo, nilo é uma divldà A b d h · · 'd d d 
que 0 Estado se obrigue a pagar a todo 0 tempo. gradeço ao no re sena or sua emgn1 a e, e 8• 

o papel-moeda é um emprestimo gratuito. o no- sejo muito qoe o senado, convencido. de que 11 des
bre'senador desconhece emprestimo sem juros, inas pezas forlio uteis .e as intenções do governo louva veis, 
isto é coun muito usual. A idéa de sPr gratuito nlio dêaua ap11rovação aos creditas; mas protesto conlrà a 

· 1 doutrina dos/actos consummadoB, gue tran.s.torna a 
é repugnante, não é irreconcihave . com a nutureza maxima de Thiers: « Grontl contrllle apra,., soit; 
do emprestimo. ' · d 11 t E 1 6 é h E' inconte1tavel que 0 papel-moeda IJ.nando su- 111a1s un p1u e con1.ance avan • » s e que o 001 
perahonda d~precia-se: mas este inconvemente Iam- principio: deixar ao goYerno certa latitude na deter· 
bem não altera 0 caracter da eniissi'io, nAo lhe dA a minaçlio das despezas reclamadas pelo serviço pu
natureza de imposto, porque 0 numeraria està sujeito blico, mas, depois de lias feitas, a mais severa 11sca- · 
i;tualmente a depreciar-se. A depreciap~o é um vi- lisaçilo. A dootrina dos factos conaummados. nada 
cio.inhercnte a todo 11 meio circulant0, que se cor- tem por conseguinte que vêraqui. ·· 
rige por si mesmo quando a circular.ão é melallica, Quando o goverao 'Pr~sen.ta-se francame!lle, e de· 

d • d clara que nilo póde prescmd1r de certos me1os a bem 
ou pela prudencia do emis~or quan o e lia é "papel. do serviço publico, 08 .que degositlo confiança nelle 

Mas, assim c~mo o risco de depreciaçí\o do meio d d · lh l'b d 
circulante metallico não autorisa a cónsidera-lo um evem antes elxar· e I er a e para ~overnar o 
imposto, lambem a depreciação do papel-moeda não paiz. Feita•, porém, as despezas, quan o o aerviço 
habilit~ ao nobre senador para considera-lo como tal. publico ja nllo pod6r sofrer, toda severidade na 

Na opiniila de S Ex. a proposta olfende a inicia· fiscalislll'ilo aerà pouca. 
tiva da camara temperaria, em hora 0 art .. f5 § 17• da Nilo penso que seja condiçito do progresso do re
con;titulçi\o disponha qu~ compete A memliléa ge. gimen constitucional enforcar·BB um mini1tro, como 

I d I · 1 • • il 1 iá o disse alguem : mas entendo que a erroneac nre· 
r~ e erannar o peso, ''a or, mscrlpÇ 0 • ypo 0 de- Judicial doutrina dos factos consummadoa nlo deve 
nominação da moeda, por~uanto (diz o nob1·e sena· JAmais prevalecer nas nossas camaraa. 
dor por Mato-G1·osso) esta isposiç;\o da con!tiluiçilo 0 Sn. SILVEIRA DA MorT,\ .· _E esta theor1·a dos só prevalece em relação á moeda motallica. 

Esquece S. Ex., pois, que il justamente nesse ar- factos con~ummados é que tem matado o syslem& 
tigo e paragrapho da conslitui~ll.o que se vai buscar parlamentar entre 11ós. 
base para su 1lcntar que a emissão de papel-moeda é O Sa. riiBSIDENTE no coNsntno: -Entendeu o 
uma funcçilo mageslatica, e nilo um direito indivi- nobre senador, Sr. presidente, que a lei de 9 de se
dual: so a interpretação dad;~ pelo nobre senador lembro do 1862, na parte relativa a transportes de 
fvs~o exacla, licaria â vontade dos individues omillir vc1·bas e abertura de credites e supplemcntares, foi 

,.. 
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imitação fiel do·que se fez em França, a instigações occasião em que se organisou o mesmo balanço, 
do Sr. Fould. E' um engano de S. Ex. ; a idóa dos sendo certo que, tendo agora chegado, trata-se dess~ 
transportes nilo é nova entre nós, data do 1833. trabalho. A dem?ra explica-se pela. circumsta~cia 
A lei de 1862 restabelecendo os transportes não aca- deestaremoexercJtoe a armada em pa1z estrangeiro; 
bou com os creditos supplementares e extraordina· e como na armada é mais facil vir~m os c.fficiaes de 

. rios como se fdZ na"França, conservou-os, com certas fazenda prestar contas, o nobre se~~dor vin qud 
cautellaa; algumas de suas disposições nilo têm sido montão a pouco as despezas não cltEslficadas na sy
bem .entendidas, mas eu tenho-as restringido o l!làis no~;e quanto ao ,ministerio da ma~Jnha. 
possJvel, e .pretendo solicitar da camara que cons1gne . E caso n~vo dJSSe-s.e. Sem duv1da ; mas lambem 
easas restr!Cções em lei. amda não tmhamos tido uma guerra qne durasse 

Por exemplo, n1io entendo que se deva fazer trans- tres annos, em regiões tão remotas e nas condições 
porte de verbas intactas, nem de verbas cujo ser- em que ella se tem f"ito. Não admira, pois, não só 
viço não esteja acabado, porque não sei como se quA êlas despezas do ministerio da gu~rra de 186ft a 
possa conhecer que ha sobras em uma verba cujo 1865 ficassem muílas por classificar, como que ain
sel'Viço continúa. . da mai;:r lacuna se desse a tal respeito na synopse 

Em 1862, portanto, não se seguiu ás cegas a idéa de 1865 a 1866. · . 
do Sr. Fould, que aliàs cahiu logo.em descredito cm Na outri camara houve um r,'querimento sobro 
França. este assumpto; mas a questilo tomou o caracter de 

O nosso systema é mais completo. Por maior que eoufiança, e o requerimento n~o passou. Se assim 
seja o cuidado com que se di; cu ta o org~mento, h a não ti v esse acontecido, ali teriào siJo dadas expli
sempre verbas exces~ivas e outras me1qU1nhamente cações completas e exhibidos os documentos, fJOrQUe 

"' dotadas. Assim, os t1·ansportes contidos dentro de tratava-se de uma accusação claramente furmulada. 
certos limitês sllo indisp~nsaveis; bem como os cre- Ao nobre senador, porém, parece que h•starão as 
ditos supplementares e extraordinarios, qne são da obsemcões que. tenho feito, porque S Ex. até rc
natureza das cousas·. . conhece"ll o melhoramento qne t<~m havido em uma 

O que .os publ<cistas francezes deseji!o para o seu parte deste ramo de servico. . . · · 
pàiz, Sr. presidente, é o que temos: é que.as cama- Passando A segunda pârte da proposta, isto é, a 
ras intervenhão nos negocios·publicos, fiscalisem a decretaoão dos mdus pedidos, o nobre senador, Sr. 
marcha do governo, e tornem effectiva a responsa- prasidente, tomou como ponto de partida a verifica
bilidade dos seus &':tos. E' .o que jA temos, apezar ção do defieit, mostrando que havia dons methodos 
de haver aqui ha pouco f,llado em Daixo lrnperi~ ~ara reconhPcê·lo, o que é irJcontestavel; mas, como 
parlamentar o nobre senador pelo Espírito-Santo: S. Ex. aceitou o methodo preferido no relatorio, 
para que isto s~ podasse dizer era preciso que as vou acompanha-lo no .fxame que fez. 
camaras procurassem adivinhar o pensamento do go- ·Pelo relatorio o deficit de 1866 a 1867 é de 
verno e empregassem sua actividaile a bem das con- 36,'701:510fl395, mas se!Lelhanle resullatlo é obti~o 
veniencias pessoaes dos seus memb1~os. Sinto, pois, po1• mera estimativa. A synopse de 1865 a 1800, 
~ue o nobre senador pela província do Espírito- ilistribuida no 1enarlo, mo,tra que este exercício 
Santo désse semelhante aparl,!, que não r~pelli logo recebeu do de 1806 a 186'7 um supprimento de 
porq':le fujo o. mais ~ue posso de dar apartes, e d'ora 3G.fJOO:OOO,'I. O deficit total, portanto, no fim do 
em dunte mu1to ma1s. 8Xercicio rle 1866 n 1867, calcula-se na somma do 

Estranhou o nobre senador qua haja despezas não 72,000:000fl a i3,000.000S, resultado igual ao que 
classificadas n 1 balanço de 1864 a f8ii5 e na synopse achou o nobre senador pela província do l'arã, 
de 1865 a 1866. Pareceu aS. Ex. que aqn11le balanço, quando orou sobre o volo.de graças. 
contendo sem clasRillcação a despeza de S.200:000H O honrado senador por ~fato-Grosso aceita o cal
feita pelo ministerio de estrangeiros, envolve mys- culo da synopse quanto ao deficit de 1865 a 1S66; 
tificação. O nobre senador esqueceu completamente pôz, porém, cm duvida a estimativa do dr fiei/. de 
qua um artigo especial do relatorio do minist~rio de 1866 a 1867., e fez-lhe varias rcducções. Ora, o de
estrangeiros informou á asEembléa geral que a des- fictt de 1866 a 1867 demomtra-se evidentemente 
peza desses 31200:000$ resulta de emprestimos feilo~ com um simples raciocínio: teve esse exercício do 
aos governos argentino e oriental. Sendo assim, recursos 71.500.000a; a sua despeza monta a· 
como pôde passar {!ela mente do nobre senador que t 10,200.0008; logo fica ~lcancado em 30,'70():0008. 
o thesouro ou o mmistro da fazenda quizesse fazer Heunindo esta snmma ao dr·pcit de 1865 a 1866, 
uma mystificação? qne o nobre senador niio.conte>tou, chPg~·se ao de· 

Demds não sabe o nobre senador que o thesouro ficit rohl no fim do ultimo exerci cio de 'i2,000;000H 
não pôde classificar as despezas que os respectivos a 7.'1,000:000$000. 
ministros não classificão? Ha alguma verba o11artigo No calculo quA o nobre senador fez para re
na lei de orçamento a que o !besouro podcsse levar, duzir o deficit de 18Gil a 186'7 comer.ou por cortar 
por classificação, aquella despeza? O nobre senador 3,24"l:1í06at93, re~to do credito cxtraÔrdinario con
nilo a póde apontar: a despeza, portanto, IJavia por cedido ao ministorio da guerra em 10 de agosto de 
forç~ llcar por classificar no !besouro. 1866, basemdo-so para isso na exposi~ão do credito 

Quanto :\s outras despezas que no ]Jalan~o du de 30 de março ult1mo. Parecen a S. Ex. que, tendo 
18~1 a 1865 ficárão por classificar, eu disse na outra esse resto do credito figur.,cJo naquella exposiçi'lo 
camara e repito que isso provinha de não haverem che- para oolen lar oconomi~. deixou de ser contemplado 
Sit.~o os iloc1~mentos respectivos para servirem na na lixação do novo credito, e que, conseguintumen-
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te, só por duplicata póde apparecer intacta tal verba Em todo o cúo, se o nobre senador pretende re- · 
·na apreciação de que se trata. duzir o calculo do deficit de 36,0Q0:0008 applican" · 

O nobr~ senador, porém, não retlecte qué a mes- do-lhe o recurso dos 2lí,000:0008 da reaerva metal~· 
ma exposiçllo mostra que,. se não se contasse com lica, nilo conseguir!!. o seu intento ; porque se tirar 
essa resto de credito, o drfi.cit do segundo semestre ao governo es1e recurso que lhe deu a lei de 12 da 
de1861h1867seriade6,25!:000Renilode2,906:0008. set~mbro de 1866 ha da pro~er lobre a despeza ea· 

o Sn PARANIIOS'- v rJ' a v Ex a tabella p_ecial a qoe o _goyemo destmou-o, e ass1m o alsa· 
' · • . • • . ris mo do dP{i.ctt ser!!. o mesmo. S. Ex. nota que na 

. O Sn. PRESIDENTE DO coNSELHo:- A tabella d1z demo o traç~o do relatorio nilo entron osaa recur~o 
I> lo. . , que o thesouro teve, mas esquece que lambem nlo 

OSn.DIIIÃODBCOTEGJPE:-Aiiãsseriilo 16,000:0008. :entra o.onus. corr~spondente; desde que se incluir · 
{) Sa. PRBSJDBNTB oó coNSBLKO:-E' exacto se nilll um ha de se mclu1r o outro; o resullado niiG aoirrerA 

se aproveitasse a ac.bra, entllo o credito extraordi • alt~ra~o. · 
nario seria de 16,000:000N. Não pó de pois, . O nobre senador fez lambem ~edncções ~as auto
dar-se duplicata quando se aproveita um resto ~e rJsaçõe.s para operaçõ~s de cred1to1 A p~ma. 7 do 
credito para attenuar um deficit, que seria maior se re)atono, ou n~s me101 q~e. o governo JA tem por 
n~o houvesse esse auxilio. Ie1 J>ara fazer face ao d•f•cd calculado em cerca 

O primeiro córte, portanto, que o nobre senador de 73,000:0001000. . • 
f, z na estimativa do deficit de 1866 a 1867 talhou O calculo dos me1os q~e o relatoriO conlérn 6 
completamente. exa1:to. Mo~tão as automações a 102,500:0001. 
Cumpreaa'Dlaexaminarooutro córtede29 000:0009 Destas autollSaçõea usou o governo .Eómente .até a 

isto é, 211,000.000$ da reserva metallica co'mprada aÓ somma de M,líOO:OOOS,. restilo 38,000.0001; J!l&l, 
Banco do Brasil e 4,000:000fl, importancia da emissllo como a proposta ~e cred1to exclue 4,071:0001, ddl'e·. 
do papel-moeda para p!gu 08 bilhetes do th<souro re_nça entre a ~ece1ta orç3da e a desJ!eza decretada na 
que existião na carteira do mesmo banco. . ldl. de 1lí de Junho de !866, nlo Relo 38,000:0001. 

Sr. presidente, tenho já explicado muitas vezes o e.um 33,000:000R, que com os. 8,000.IJOOB ,de ante• 
meu procedimento neste assumpto; mas, como re· Cipaçiio de renda que a le1 peroutte. 1mport1o 
pete .. se agora a objec~ão feita na outra camara sou em 41,000:000ROOO. . .· . 
obrigado,a tornar a dizer a minha opinião. ' O nobre senador cortou 283.900N de mde!ftDISI• 

Os 25,000:000$ em ouro, que 0 governo comprou. cã_o de J:lrezas das guerra~ da mdependenc1a e do 
no Banco do Drasil,forilo exclusivamente destinadna Rio. da Pra!a, porqu~ .CdJSSe S. Kx.), Dila tendo 
aos vencimentos do exercito e armada que estllo ta· haVIdo d~fi~lt no exere1c1o em !JUG se fez esse paga· 
zendo a guerra no Paragnay e esse ouro foi com· mento, ha':1a caducado a autorJeaçlo, estava annul• 
prado, não directamente com 

1
p9pel-moeda1 mas com lado o credito. . ' . . 

0 producto de bilhetes. Sr. presidente, as despezas com .a i!\demmsaçlo 
daquellaa prezas começArão a ler satJsfe1tas no exer-

0 Sn. PARANHOS:- E' despeza que estã fóra do cicio de 1862 a 1863, no qual p~gou-se a quantia de 
orçamento,? . 217:0008; em 1863 a 1864 pagou-se ·a de 118:000/11 

O Sn. PRESIDENTE DO CONS~LHO : - Eu dou conta e assim por diante : ora, todos esses exercícios tive- · 
desta operação no rl'latorio, onde se diz que o ouro ri'ío d•ficit, segundo consta de uma tablilla q1Je anne
adquirido pelo governo teve o destino especial de xei á um discurso que proferi na outra camara: logo, 
pagar os vencimentos do exercito ~ da armada, Não o proprio nobr~ senador estabeleceu o prinr.ipio que 
contei com o recurso dos 25,000.000H de reserva me· condemn~ a reducçllo que pretende. 
tallica no calculo do deficit, porque tamb~m nelle não Se as camaras quizerem acabar com todos estes 
contemp'ei integralmente o onus dt•s vencimentqs a restos de autorisações, e votar de novo uma aomma 
que tOm sido e eontinuão a,ser applicados. · equivalente, ao gov~rno é isso ind1fferente. 
· Com esse ouro se têm pago venc1meotos do exer- E releva notar como se fez o calculo: nilo foi con-

cito e armada dos exercieios de 1865 a 1866 e 1866 siderando qu~ as autorisar.ões dadas para operações 
a 18671 d(lnde se vê que o ministerio actual não re· de credito St! entendem ( éomo se .sustentou o anuo 
cebeu por inteiro os 25,000:000R do banco. passado) para preencher a differença entre a receita 

Se na demonstração que está 1!. pagina 5 do re· orçada pela le1 e a despez4 !dila; tomou-se a difl'e
latorio viesse inclui da a despeza f~its com o empr~go rença entre a receita arrecadada e a despeza votada. 
de lodo esse ouro, e se occullasse na pagina anterior Isto é sem duvida resJleitar as formulas coustitucio
o recurso que para adquirir o me~mo ouro leve o naes e os bons principioallnanceiros. 
governo, $eria JUsta a .censurá fdta pelo nobre sena· Ma~ o nobre senador achou contradiclorio o lhe
dor; mas se o relatorio não f4Jla do recurso, lambem souro porque 1!. pagina 7 do rel&tflrio da fazenda, tra
não falia da despeza, fica uma cousa pela outra. !ando ilo calculo das autorisações, referiu-se 11. recai-

Nem admira que assim sPjl; j~ tenho dito que o ta orçada do exercício de 1866 a 1867 na importan
defieit real que resultarã da liquidacão dos dous ulti- cia de lí,VOO.OOOW, entretant'J que á ~agi na 5 do mes
mosexerciciOs h a de ser maior do quê se tem calculado; mo relalorio conta com es1a rece1ta no valor de 
quando se der conta de todas as respectivas despe- 60,000:0008000. 
zas, h:\ o de constar to~os os meios,,todos ~s r~cursos Ainda aqui o. nobreaenador !llio tem razilo i. as hy
que o lhesouro tom lido. Então fiCar!!. h qui dada e pothe~es sào diversas. A' pagma 5o rol atono trata 
pel'feilamen~e conhecida a applicação que teve are- de a:aliar tod?s os recursos e onus do thesouro ,Para 
~erva metalhca do banco. cobnr o drfiett, e então calculou que no exorcic10 de 
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1866 a 1867, a receita, incluída a renda da estrada 
de ferro e donativos, podia elevar-se a 60,000:0008, 
em vez de 5li,OOO;OOON, em que estava orçada pda 
lei. . 

curso, um expediente toleravel tão sómente nas 
crises, nas occasiões extraordinarias. 

Isto que, em taes occasiões, tem feito os fúVernns 
de todas as nações mais çivilisadas, isto que está fa
zendo o governo ·brasileiro desde o anno passado, em 
virtude de lei, como se pôde dizer que é peste, vio· 
lenci9, roubo ? 

A'·paginas 7 do relatorio trata-se de outra cousa: 
quer se conhecer ·a quanto montão os restos 
daa liulorisações, e entilo nã•) se devia ter em vista 
para o exercício da 1866 a 1867 a receita presumí
vel, mas a orçada na lei, que foi 5,000:000H, menor 
do que aquella que suppõe-se terá de~er amcadada. 
Aqui o !besouro comparava a receita da lei com a 
despeza decretada. · 

Um dos males do papel-moeda, Sr. presidente, não 
póde deixar de ser a sua depreciação quando é emit· 
tido com excesso. 

Quando, e.1tando repletos os ~anaes da circub911o, 
lanção-se no mercado novas e novas porções de ms· 
trument•JS· de permuta, a depreciação é inevitavel. . Senhores, considero a questão muito cbra, c fico 

realmente confuso quando observo que uma intelli
gencia da ordem da ilo nobre senador comprehende-a 
tão diversamente! 

A grand~ queõtão é saber se o nosso mercado estA 
tão abundantemente provido de meio circulante qua 
com a PJnissão limitada que pede a proposta, vat a 
deprec·a:Ho tocar o extremo que os impugnadores 
da medJda temem. Como consequencia de suas peEquizas, conclue. o 

nobre senador que h a margem .de 33,688:000$ para 
operacões de credita; o thrsouro chega a uns 
33,97i:OOOH, eliminando o crerlito de .f.,07l:OOOH 
pelas razões dadas na proposta, e o resultado, como 
se vê, é, com pequena differença, o mesmo que 
apresentão os calculas do nobre senador. 

Tem, pois, o thesouro autorisacilo para 33.9'71 000$ 
de operações de.cred,lo, os quaes com S,OOO:OOOH db 
anlecipa9ilo de renda prefazem 41.971:0008. E por
que o deficit calcula-se ser de 73.ooo:ooos pouco 
mais ou menos no fim de 1866-1861, se~ue-se qull 
falta autorisação para cerca de 31,000:000,9, que fe 
pedem 11a proposta de que se trata. 

Na proposta pede-se aulorísacão para omitlir papel
moeda até a importancia dos bilhetes do thesouro 
que circulão, isto é, 4li,OOO:OOOH a 50,000:000$; 
vem por tanto a emissão a ser rle 30,0fl0:000.1 com 
respeito aos novos ~re11itos, e 20,000.000H por coul.' 
dos restos dú automações. 

Ern nenhum ·caso, porém, a emissão passará de 
50,000:000,1 : não ·h a hypt,theRe cm que chegue 
a 72,000:000H, ou 73,00J:OOON, qnant•J mais a 
76,000:000$, como dbse o nohro senador. 

Vou agora, Sr. president<l, tratar da questão ca
pital IJilO a proposla >oscila: a Glllissào de papd
!llOeda e nã<> r1osso deixar de ngr·aduc,•r no nobre 
senador a posiçil0 que tomou em tão grave assumpto. 

O nobr~ senador não diss~ que o p·1pel-moerla é 
peste ( plirase que sem riz:io se me attribue ), nem 
roubo ;e teve razão; a exag.mç:io é má in>piradora; e 
não ndmira que se diga que o papei .. mneda é roubo, 
se Proudhon sustentava que a propmdade o é. 

'O pap,.J-moeda não é pcst~, ll<·m roubo : se f, sse, 
incorr.erlilo neste estir,ma os governos m:lis esclare
cidos do mundo, como o dos Estarlos- Un'do~ agora 
mesmo, e o da IngJ:,terra outr'ora, nãofallando do da 
Austria, Russia e Italia. 

Pó:le .diz~r-se que todos esses governos prnti
cárão um roubo ? Sr. presidHnl·', nilo é este o modo 
de considerar questão t:lo >ória. 

Eu (IOderia aqui invocar a opinião do nobre sena
dor pela Bahia (o Sr. visconde de Jeqnitinhonba), 
quando o anno passado procurou conservar o direito 
de emissão ao Banco do Brasil; dizia er.tllo ·s. Ex. 
que o mercado não estava saturado de inRtrumentos 
de permuta; entendia que em circumstancias ~xlraor
dinarias, tendo desapparecido a confiança, arruína· 
d:•.s muitas casas bancarias, havia necessida1e de 
somm:1 de meio circulante corr•Jlrativamente maior 
do que quando o credito exist1a .. 

O nobre senador calculou, que só a casa Souto 
disrensava nesta praç~ 20,000:000$ de moeda cor
rente; ac1bados, porólll, os cheques e outros expe
dientes que dispensão intervenção de meio circo· 
Janta, quando toda a permuh se tem de .fazer me
diante moeda, é evidente que os canaes de circula
c[o podem adrnittir muito maior somma de meio 
êirculante. 

Q11~ compmçílo póde' haver entre a massa dos 
assignados e tu França, entre a do papel-moeda emit
tiilo nos Esta1los-Unidos, e 45 ou 50,000.0008 que o 
governo do Dra1il pode, em circumstancias tão espe
cbes, para, so for mdispensavel, emittir com toda a 
cautelia e não d•l ehofro, como se disse.z . 

Stnhores, o nob1·e senador observou que a circu
lação iidueiaria, se p~ssar esta propo1ta, Jicarll ele
vada de I 18,000:000R a 194,000:0008000 •• 
Ma~ o nobre sena~or e~quece qóe nesses 

19i,OOO.OOO$ (calculo erroneo, porque suppõe que 
a proposta pede emis~ãu na importancia de 
76,000:0008) entrão 4li,OOO:OOOfi, cujo resgate corre 
por conta do llanco do Brasil, e deve ter começado 
e1u julho deste anno na· razão de 5% ao anno. E', 
portanto, u a somma que tende a diminuir todos os 
dias. 

E' innegavelquo o papel-moeda é um m~l ; nisto 
lotlos concordão; mas la111bem ningu~m d··sconh~c~ 
que é um mal ás vezes necossario; e é sob este ponto 
de vista que deve ser encarada a quest:1r, que não 
pó de ser tratada cm vista do prinr.ipios normaes de 
Jinanças, porque o papel-mo· da não póde ser um 
meio ordinarJo e perman•?nte do credJ to ; ó um rc-

Cumpro aind;~ notar que a emissão bancaria cir
culava em d1s!mtos dados, ao passo que o papel
moedagym em todo o imperio. Portanto, sendo mais 
largos os r!~nacs da circulação do que quando gyra
va p~p~J do banco, a rlrprcciação n:1o se h a dtl J'~zcr 
~entir na esc1la r.m que se teru figurado. 

Na depreci~çilo inllne ~randemente o espirilo de 
esper·ulacáo, como muito bem disse o n~1br·e SL'll:tdl•r. 
s .. JJe-se Íle que maneira as c~l:tr,ões sào feitas na 
praça do Hio de Janeiro: AI vezes o capricho ó que 
ti·: termina o preço. Ainda n~o se emittiu papel-moe
da c o cambio e~tlt P'· uco aetma ~e 21; pot·que ser1t? 
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pela &misslo em perspectiva? n~o senhores; é pPb Se o nobre senador reconhece que o emprealimo 
prolongação da guerra no Rio da Prata, pel9 receio internopoucopóde exceder aos !iO,OOO:OOOS.que estilo 
i! e que ella, continue; é pelo rcc~io de guerra na· no thRsouro; se o juro de 6 o;.· é sufficiente para 
Europa, é por importantes quebras na praçl da convidar os capitaes que estilo em disponibilidade, 
Londres. pMque n~o ha tanto juro nem tilo seguro em outra 

Tambem não se ]lóde dissimular, Sr. presidente, p~rta; a elevação do juro só serviria para impór 
que deve contribuir para a baixa do cambio c modo maior onus ao thosouro sem levar .. lhe maior somma 
por quue tem figurado as circumslaocias do paiz; nl- de capitaes. 
guns membros das camaras não descrevem a situação A veuda tlas apolices nto p6de effectuar-se na . 
como estmdo tudo a abysmar-se diante de um defi· e!cala lembrada pelo nobre senador. De certo que 
cit de centenas do milhares de contos de ré is ? t;as uma parte da quantia empre_gada na diyida tlllCIIlante, 
vozes echoando no paiz, vulgarisadae pela impren- logo' que as apolicea baixarem, ha tde fixar-se 
sa, fazem crêr que nossas circumstancias são peiores nellas; mas então que recursos restarA1l ao !besouro? 
do que é a realidade. ·o papel-moeda que o governo pede tem por tlm 

Se todos os representant~s do paiz se reunissem habilitar o thesouro para pagar oa seus bilhetes no 
neste terreno neutro para não exagerar o estado de dia em que os possu1dores da divida tl11ctuante exi· 
nossas cousas, para averiguar desap~ixonadamente girem emllolso; isto é ponto de honra para o paiz e 
a situação do pa1z, o remerliar os nossos malijs, os ·pua o governo. l\fa1 ainda ha um resultado, Sr. pre- -
estranho1.niio fariilo o que fazem, a opinião publica sidente, que o senado não póde perder de vista, e é 
não s~ desvirtu~ria. Jll se chegou .a escrever aqui que, á merlid~ rruo o governo for pagando a divida 
e mandar dizer para à Europa CJUe era intenção do lluctuant~, Jan~ará na industria e no commercio os 
governo reduzir o jllt'O da divida publica externa Je capitaes que e~t~o empregados nos bilhetes do the-
6 a 4 •! • • Felizmente o credito do Urasil está tão bem souro. 
eslabefecido na Europa, que nãa houve nem haverá o Sn. S!LVEinA DA MoTTA;-1:\ vão outra vez 
ali quem dê credito 11 semelhante noticia. para o thfsouro. 

Volbndo â questão do papel-moeda, entenrlo que O Sn. PRESIDENTE DO coNSELHO:- Vou a esta hy· 
nllo póde ser resolyida, nas actuat 1 circumstancias do pothese que lambem é um dos fina da proposta. Se 
paiz, pelo rigor da theoria e sim á vista das circum- a guerra continuar,contra toda a especlallva, mas em· 
stanciasdo paiz. Temos uma guerra cujo desfecho o IIm se este facto se der, o governo, que não póde 
governo espera poder em breve snnunciar ás cama- obter jll meias por novos impostos, que nilo póde 
ras; mas e111fim tem-se prolongado e ainda continúa; tentar emprestimos estrangeiros, podarA contrahir 
temos uma divida fluetuante de 50,000:000$, con· empreslimos internos, e obter meios para Jlroseguir 
trahida a Jlrazos mui curtos, o que nAo pód~ deixar na guerra por algum tempo, se, pasa a divida lloc
de ser assim, porque esses capitaes não procurão tuante actual, podér volver ao thesonro uma parte 
emprego definitivo ; sllo capihe~ em grande parte desses capitaes. 
do commercio, que tolerllo a demo•·a de dous a seis E' preciso notar que nem o governo quer emittir 
mezes, mas n~o um emprestimo a largos prazos, e d d 
isto causa cuidados ao gol'erno, porque vencendo-se de chofre lodo o papel-moe a para que pe e auto .. 
15,000:000$ a"l6,000:000S por mez, 0 !besouro Ji1açlo, nem considera ser o papel-moeda o unico 
nilo conta com recursos para 0 pagamento, se este meio que lhe reata. O soverno nllo.preseinde de em· 
,,. · "d · presUmo interno med1ante a venda d~ apolices, e· 
1Ur ex:tgl 0 

• deseja lan~ar mão de bilhetes· do tbeaouro com ou-
Ora, na presença da guerra e. de uma divida flue· tras condições que as actuaes; mas para esse fim é 

tuante desta ordem, "JUS recursos promptos sugll'ere preciso que alcance a àutorisaçio sohcitada, relaliva 
a sabedoria do senado para qua o governo desde jã A emiss1lo de papel-moeda. · 
veja-se livre de semelhantes difficuldades, difficulda- Foi assim que procedeu Pitt: usou do ·rapei-
das mui serias, porque no dia em que o capitalista 
descer as escadas do' thesouro sem ser pago do bi· moeda, nilo como meio permanente e principa , mas 
lhe te de que exigir embolso, dir-se-ha que a ban- como meio de thesouraria, emquanto ia consolidando 
carola esU decla•·ada ? a di vila. · . 

E · r t · d b ld é f 11 Quando Chase e o seu suecessor estabelecêr~o nos 
m empres Imos es rangelros e a e a ar, Estados· Unidos os grem-baks e os bancos nacionaet, 

quando estamos sustentando uma guerra, quando os 1110 deixárilo de emittir papel-moeda e em escala '81:• 
nossos orçamentos ainda estão sendo votados com 
deficit. cessiva, o papel para accudir As circumstanciaa im• 

A creação de impostos é um dever da honra, é me- perioaas do momento, os green-baks e os banQos ·na· · 
di da ind1spensavel; mas sPja qual for 0 resultado cionaes para haver os capitaes disponíveis do paiz, 
CJ:Ue se obtenha, não Jlóde servir para acudir aos em- meio engenfwso que deu cabo da theoria da liber· 
Jiaraços immediatos íio !besouro. dacle bancaria dws Estados-Unidos. • 

Na opinião do nobro senador o governo tinh3 dons N4o excluo, )lortanto, o recurso de bilhetes com 
meios: elevar o juro de 1e11s tituLs e baixar a co· juros, apresentado na outra camara ;·o que repelli 
taçi'io das apoliced ; mas era tempn Jlerdido, de;do foi a id!la do emprestimo forçado por meio de titulos 
que, segundo a opinião aut,,risada ilo nobre sena- do divida com juros. O que drsejo, sobretudo, é clar 
dor, as sommas proporcionadas ao thesouro pelo nova fórma ao empresllmo aclual, porque não se 
emprestimo interno pouco ou nada poderão exceder pó de continuar a converter o !besouro em um banco. 
âs que já lá estão. ( tlpoiudos.) 
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Sem 0 papel-moeda como ha de o !besouro pagar fazer creditas' no valor de 30,000:000H, neste decla· 

a immensa somma de seus bilhetes? Na outra ca- rando·se expressamente que a emissão por elle auto
mara uiz-se papel, mas papel dourado; era pa· risada, reunida A do artigo antecedente, .n~o exce
pel-mo~da, como o da proposta, porém pagava juro de~A A. import~ncia dos bilhetes do .thesouro que 

esado estiverem em c1rculaçilo na data da le1. , . 
p Diss~-sa que tal papel offerece mais garantias. Se- Não é caRo novo esta maneira de m~rcar o hm1t~; 
nbores, confundo-me perante essa apreeiaç~o ; n~o na lei de 1:2 de setembro de 1866 auto~1sou-se a emls
pode ainda conceber corno é que a promessa de pa- silo de papel-!"oeda para pag_ar os bilhetes do the
gar mais é maior garantia do q,ue a promessa de souro que esllvessem na earte1ra do banco na data 

&llar menos! O bilhete· de 500S do papel-moeda da lei. Suppunha-se que erllo 8.000;000S quando se 
Eedido pelo governo il uma promessa de pagar· discutiu a lei, e erilo na realidade Ires md e tantos 
500S. O bilhete de 500S do papel armo da opposi- centos. 
çilo da eamara temperaria promett~a Jlagar 500S e· O nobre senador observou que esta maneira d" 
mais o juro. Mas qual era a garanba i! e ambos? A fixar o maximo poderia dar Jogar. a ábu1o, nlo do 
palavra do governo. actual ministro da fazenda, mas de qualquer outro, 

Nem se argumente, Sr. presidente, com o exemplo elevando consideravelmente a massa .de bilhetes do 
dos grun .. baks. Em primeiro ~ogar cumpre atlender a thesouro na occasillo em que esse projecto fosse con· 
que ostitulos dos Estados .. Unrdos elrculáo em grande vertido em lüi ; mas isso nilo se deve. presumir. 
parte na Europa, sobretudo em Inglaterra, sendo O recebimento das quantias consta rigorosamente 
pagos os juros no Banco de Londres. Por ventura da escripturaçiio do !besouro, e nllo póJe ter o eras
estamos no mesmo caso ? cimento que o nobre senador imaginou. Na data do 

Depois, é uma questão de palavras, essa de Jlre- relatorio ( os dados slo de 30 de março l os bilhetes 
fereneia entre ~ papel-moeda que a prop~sta pe~e e do thesouro em cireutaçllo montavllo a .4~,000.0008, 
o bilhete com JUros. Na Eur~pa, o~ .mm eons1de- agora andarllo por 50,000:0008. Mas o hm1te ealâ tra
rados escriptores de economia pobllca reputão os çado, e nada m.<is facil do que dar a saber RO sena~o 
green-baks papel-moeda no rigor ao termo; a garan- em quanto importllo os bilhetes do tbesouro no d1a 
tia està na palavra do g.Jverno ; é uma promessa de em qae se votar a Jlroposta. E'. uma questão em que 
pagamento, embora com juros, e faz vezes de meio o governo não póde mOuir; depende do olfereei-
eireulante; por eonsequencia os green-baks são papel- mento e entrada eJl'dclrva dos dinheir,os. . ,. . 
moeda. . Na outra eamara eu tinha dita que nllo. dov•dar1a 

E não pense o senado que es Estad~s-UDJdos estilo concordar em uma emenda para que, em v1s~a de ~m 
em mar de rosas com esse recurso; ab luta o governo documento do !besouro, se marcasse na ultrma dia
com as mais sérias difficuldades para o resjde dos cussilo o limite da ernisslo • .Mu, tendo-ae encerrado 
green-baks. Como papel-moeda que sio, inOuem na o deb1te qaando eu nlo estava present~, por.ter a 
depreciaçlo, nilo só do oulro·papel do governo, como opposiçlo delis tido da palavra, nlo se.oJl'ereceu a 
do papel bancaria. Se desde que os canaes da eir- emenda. Entretanto nilo duvidarei dizer que o limite 
culaçno esmo ch~ios, ainda q~ea .moeda seja de ouro, seja 50,000.0008000. . . . . . . 
começa a deprecra~o do me1o circulante, seaundo a · Se bem comprehend1 o pensamento do nobre ae" 
opinião d~ Wolowski, nlo é possive~ que ~s bil~etes nador a ~eapeito ·do art. s• •.. ~ objecçlo que oppõe ê 
com premio, só porgue têm esse prmleg1o, do1xem esta : que póde haver occa111o em . que· o gover"o 
de in11oir na depreclaçllo geral. precise mandar faser a eubatituiçlo de no lu. em 

Por que razio, pois, havia o gover~o desiatir do algumas provinciae, por apparecerem falsillcadas, e, 
papal que o publico conhece, para ensaur outro que, entretanto, veja-se embar•çado P.Or nlo ter nas lhe· 
além de nio estar ádoptado, t~m a desvantagem do ~ourarias. sommas disponiYeia. Nlo pOde h~ver es.le 
onus que traz aos cofres pu~hc~s? mconvem~n~. · · . . ·: 

Aceresce que a este respeito JA temos uma expa- A aubstl!u1p1o do papel-moeda tem sido feita per 
rieneia que nlo deu bom resultado. . doua melhodos : consiale um em fazer a caixa da 

Em 18i2 emiltiu-se uma porQio desses ~ilhetes, amortizaçlo supprimento de. n~lu -As !besourarias, 
que si> nlo erilo flrtm-baks porque não tJnhilo as eJl'ectuanao-ae neatu a substJtuJçio, nota por nota; 
costas verdes ; ass1m que eriO em1tlidos i~o pagar os segundo o outro methodõ, manda o 1overno buscar ·. 
diroitos da allandtga, ~ vollavAo para o !besouro ; por antecipaÇio de emisaiO certa somma de notas â 

. nem por vencer juros llcavlo na eireulaçio. E' ver- caixa da amortlzaÇllo, ·e ordena âs theaourariaa que . 
dade que circulavllo só na cOrte, • nao se sabe se a retirtm nu províncias', por meio da renda gural; no- ' 

. · ·opposiçllo da outra camara pretendia que o seu pa- tas que têm de ser •ubstituidas. Tudo isto se·refere 
· · . pel dourado gyrasse em todo o Brasil.. com elareu â pagina 12 do relatorio. · 

. ~o mo quer que seja, desde que serv1a. para solver Neste melhodo de aubstituiçilo por antecipação po· 
dmdas, era papel-moeda, si> com a dllferenpa de dem havtr abuaoa, porque o governo, mandll'ndo 
trazer o onos ilo juro, IJI!e tiO insupport~vel o tem buscar notas para lazer a substitui pilo de outras, póde 
tornado nos Eslados-Umdos, apezar dos BIIIDtese.oa antes de eiTeetiva aubstiluiçlo, lança-las. na circula· 
recursos desta poderosa naçlo. çilo. E esta eo-existeneia, ainda que temperaria, do 

Na opiniilo do nobre senador a prollosla ainda papel que tem de ser substituído com o outro que 
incorre em um defeito; nilo. marca o lim1te de em is· entra ell! circulação, é_que constitue a cmiss~o lilo 
siio do Jlapel-moeda. E' ma11 um engano de S. Ex. ; eslygmabsada no senado o anno passado. 

. esse limite Sr. presidenta, està mareado nos arts. 5• Quanto, porém, ao methodo de fazer a caixa de 
e 6°; naquelle autorisando .. se a emisslo para sati.s- Amortizaçlo remessa de notas as thesoorarias, allm 
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de fazer-se a sub~tiluiçi!o nas províncias, nota por 
nota,' é inteiramente regular e conforme á lei, e delle 
nilo se pó de prescindir, J porque enlílo teria toda a 
substituição de ser feita aqui na côrte, o que é iiD· 
praticavel. 

O que o governo deseja é que rilio continuem as 
antectpações mediante a entre~ta de notas pela caixa 
da amortização ao thesouro. Note V. Ex. qu~ a cai· 
xa da amort•zaçílo,. entidade que merece o maior 
respeito e conlianç!l de nacionaes e estrangeiros, é a 
unica competente para a substituição; quando esta 
tein de fazer-se nas províncias, a caixa da amortização 
deve entender-se dtrectamente com as !besourarias ; 
o !besouro nlo tem que intervir directamente nisto; 
as !besourarias procedem nesse caso como filiaes da 
caixa da amortização e fazem a substi luição trocando 
cedula por cedula; nilo ha risco de. emissão dupla. 

Não íligo que tenha havido mil fé da parte de 
nenhum dos nobres ex·ministros da fazenda, ••. 

0 SR, PEDREIRA :-Apoiado. 

O SR. DARÃo DE CoTBGIPR :-A quest~o é de redac
ção; todos queremos a este respeito a mesma cousa; 
não vale a pena questionar. 

O Sa. PRESIDENTE no coNSELJJO : - Nlo faço mais 
do que ap~licar 11 hypothese de que se trata o pensa-' 
mento da lei de 12 íle setembro de t866; isto nllo 
póde causar a duvida que o 'nobre senador suscita 
ou receia que se dê; seria tomar muito ao pê da 
letra a palavra-emitlir. . 
~ .catxa da ·amortizaçllo não emitte quando.faz 

sahtr' de seus cofres ca1xões de notas que envJa a 
repa-lições publicas, . que alio suas llliaes, para a.hi 
fazer-se a emissilo1 trocando nota por nota ; a em1s· 
são verifica-se no momento em que faz-se eft'ectiva ·· 
a !roca, e enlito não ha o augmento de meio cir
culante, que a lei nilo consente. 

Termino aqui, Sr. presidente, não me recordando 
de qualquer objecção a que deixasse de responder 
em.ordem a mostrar que, sendo o dtficit de um_pouco 
mata de '12,000:000S, nilo ha excesso na proposta, 
pedindo meios equivalentes. . . _ . --O SR; PABSIDENTE no coNsELHo:-, •.• que man

dArão fazer as antecipações de substituição; e para 
que se acredite na smceridade com que assim me DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 6 DB AGOSTO 
exprimo bula observar que, se quizes1e fazer essa 
accusação, eu estaria incluído nella, porque con· DB 186'1. 
tinuei _o qne a este. respeito achei no thesouro, O -Sn. PRESIDENTE ( depoi1 de algUma pausa) :-
como francamente declaret A pagina 12 do meu rela- Não havendo' maia quem queira a· palavra sobre a 
torio; mas é de grande conveniencia acabar com a proposta.,. . . 
tenlaçlo, n~o consentir-se que perdure um metllodo · o Sn VISCONDE DE 1rQUJTINHOÍI'HA :-Peço a pala
vicioso. E desde que o. governo tiver os recursos vra pela ordem. . . 
que lhe dA esta proposta tolherà immediatamente 
semelhante meio de sub>titui~ilo,· que pôde dar lo- O Sn PRESIDENTE :-Nilo ha nada Córa da ordem. 
gar a abusos, apezar de nunca ter siilo praticado de O Sn. VISCONDE. DE JEQUITINHOMIIA. :-V. Ex. Jaça 
mã fé. . · . . o favor de mandar ler o rtgimento. . 

Enganou-se, pois, o nobre senador, quando pen- O SR. PRESIDENTE:- Não havendo quem queira 
.sou q11e o arl. so creava embaraços A substituição das a .Palavra sobre a proposta, voo declarar encerrada a 
·notas nas províncias; alia ficarA sendo feita muito· dls~us!ão. . . · . 
. normalmente, entendendo-se a caixa da amortiza- O. Sn. VISCO!IDB DB JEQUITtNHONHA :-'V. Ex. dA-

çAo directamente com as !besourarias das provin- me hcença ?· · . · 
ciati. . · · O Sn. PIIBBIDENTB :- Perdóe-me V. Ex ••. Nlo 
. O Sn. BARÃo DB CoT.F.G;PB :- Se todos querem 0 havendo quem queira a palavra aobre a proposta ••• 
mesmo e apezar disso lia duvidas porque não se ha .O Sa. PARANHos.:- Peço a palavra. 
de escl~recer isto? ' O SR. PRESIDENTE:-Tem a palavra o Sr. Para-
o S 

· . Q. d . nhos. · · R, PIIBSID!NTB DO CONSELHO:- uan O a C8tXa 
· da amorlizao&o manda caixotes de notas para as the· O lllr. Paraaho•:- Sr. presidente, a materia 

sourarias das provinciaa; não faz emissil.o ; é um da proposta é lilo importante,que a sua primeira dJII." 
supP.rimento As !besourarias; estas não emillem eusslo não devia terminar unicamente com o meu 
seJ!ilO troQando nota por nota, o que nllo augmenta discurso e a facil contestação que lhe oppo1 o ,, 

a cg~~~,:~~UIA:-o que é indispensavel é que ~~:J~r:i3!!~0C:s~ :u~e~f!'cb~::Jo~ abro:~~~~:~~~! . :~. . . . .~ 
fique fóra de toda a duviíia, que a caixa da amorti· no debate, mas que com razilo nio o quizerlo fazer, ' · , ,, 
zaçllo 1,1óde fuer taes remessas de notas novas tis the· porque a hora.eatà muito adiantada. .- . , ,, · 
sourartas directamente, oom o fim exclusivo de pro- O Sa. PRESinENTB :-Falta ainda mela, hora para' 
cederem left'eotiva substtloiçil.o de notas dilacera· terminar a sessilo na fórma do regimento; em meia 
das, ou das que tiverem de ser substituídas por ho~a o senad~ comprehende que. se pôde bem dis-
qualquel' motivo. . · cuhr a malena. · · 

0 SR. PRESIDENTE no CONSELHO:- Parece-me que . 0 Sn PARANIIOB :-V. Ex. cortou O meu exordio, 
eslà bem claro. Nem 011lra póde ser a intelligencia, que não era uma censura. 
porque o !besouro nada tem em rigor com as subsli- O Sn. PRESIDENTE :-Foi para dar uma satisfação 
tui~ões; corre isto inteiramente p~r conta da ~aixa ao nobre senador, que pediu a palavra pela ordem; 
de amortização, da qual são filiaes as tllesourarias. o SR. PARANIIos:-Pois eu dizia,Sr.presidente,que 

O SR. PARANJJOS : - O que digo é que a letra do distinclos oradol'es são chamadosa tomar parte nes-
art, S• parece condemnar isto, te debate, e que não o fizerilo, porque a hora est~ adi· 

6 

·;, 
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antada. Esta proposicão 6 mathemnticamente exacta, 
desde que V. Ex. mésmo declara que só falta meia 
110ra para terminar o tempo ordinario de nossos tra-
balhos. · 

bem o senado a ceder segunda vez sobre essa medida 
extrema. 

0 Sn: VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA : -Isto mesmo 
se declarou aqui. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUir!NHONII.I. : -Outro dia, 
.S. Ex., em conseieneia sua, levantou a sessão um 

O Sn. PAnANUOs:-Eis aqui a relação que encon
trei entre o pmjecto de hontem o o de lü•je, e esta 
relação é obvia. D~mos, porém, que assim n~o f.,sse, 
era uma razão de exordio, e nos oxordios sempre se 
concedeu alguma liberdade aos orarlores. Isso em 
nada int111e sobre a approvação ou rejeição da pro. 
posta; ó apenas um ap('ntamento historico. · 

quarto antes da hora marcada. · 
O Sn. PARANuos : -Cabia-me nesta conjunc!ura 

o dever de aproveitar este resto de sessão para repli
car ao illnstrado Sr. ministro, e dar occasião mais 
opportuna flquelles que mais podem esclarecer a ma· 
teria, que sem duvida alguma é digna de pausada e 
lumino6a discussão. 

O honrado Sr. ministro da fazenda, do modo como 
algumas vezes referiu-se a proposições minhas, 
poz-me attl certo ponto coacto. S :Ex. disse por mais 
de uma vez- ist•l já flli enunciado na outra cama• 
ra, e eu e meus cotlegas contestámos cabalmente. 
Jllas estitl'fl, com efi'<Jito, o s~nador inhibido dG a pro· 
sentar objeccões q11e tenhão sido prevenidas por 
membros da outra camara? N'este caso como discu · 
tir, se esposa os mesmos pensamentos, se actuão do 
mesmo modo sobre o seu espírito as opiniões ali 
proferidas? 

Considerando a minha proposição de que o papel
moeda é um imposto,propoz-se o nobre ruinistro con
testar-me, invocando para e! te fim, além dasuapro
pria autorid~(!e, a do nob1·e senador pelaBahia, que 
ora se ~cha 11 minha esquerda (o Sr. vigconde de Je· 
gltilinhonha), e que aliás eu !Javia chamado ~m meu 
lilvor .. Ent;ío o nobre ministro expressou-se por estes 
termos:-não, a autoridade do nobre senador pela 
llahia nfío aproveita á opinillo de que o papel-moeda 
é impCJsto; uma pessoa tão illustrada não podia aven
tum semelh:mte proposição.-Aqui, realmer.te, o 
nobro ministro mais uma vez deixou-me coacto. E, 
com effeito, desde que o nobre ministro, respondendo 
a uma proposiçlo minha, que aliãs fôra trazida de 
passagem como para resalvar escrupulos de conseien
cia, e não como objecção decisiva do meu voto sobre 
a proposta; desde que o nobre ministro, digoJ refu·· 
!ando o meu erro, pondera que a illustracão ao no
bre senador pela llahia não podia de fórina alguma 

Não ; o nobre ministro deve Cilnvir em que não e 
possível que deixemos de repetir algumas vezes o pi· 
niões jfl manifestadas pelos deputados da n1~ão, 
quando esfes nos precederem no debate das mate
rias que forem obJecto de d6liberacão nas duas ca
mat·as ; o que isto J1a de acontecer âem11re que o as
sumpto seja im).lortante, e os oradores de uma e ou
tra camara esteJilo de accOrdo na11 idéas e fundamen
tos sobre qae liasearem seus votos. 

autorisa-lo, pnreca que S . .Ex.. dã o meu asserto como 
só filho de minha ignorancia. Da verei eu prostguir,. 
sustentando o meu paradoxo? 

Peço, portanto, licença ao nobre ministro para ·re
petir, se repetição fór, as reflexões que o projecto 
me suscita. Tenha paciencia o nobre mimstro, se 
acaso minha repetição constrangê-lo a dizer o que 
ja disse na outra camara; terá S. Ex. mais uma 
occa!iilo para fazer-nos ouvir o que tio brilhante
mente expoz nos debates. por que este projecto p!s
sou na camara temporana, 

Ea quizer?, Sr. presidente jã que não posso f,llar 
terceira vez no5ta prin:eira discussão, ser muito re· 
sumido, para não cansar os nobres senadores que se 
dignão ouvir-me; mas tenho necessidade de n~o 
deixar sem contestação as proposições que o nobre 
ministro dirigiu-me, apreciando o meu discurso de 
hontem. 

S. Ex. comecou por notar que no exoruio do meu 
discurso eu acqasse relação entre a lei de 12 de se
tembro do anno passar! o, relativa ao banco do Br1sil, 
e a proposta actual. A minha proposição fúi que esta 
pro pasta é o segundo documento da liquidação finan
ceira das calamidadell por que es!lmos passando 
desde 1864 até a presenta data. 

E por sem duvida que ha r~laçlo, relacão muito 
natural e rigorosa. A Joi de 12 de setembro não !em 
connexão com esta proposta, no qae respeita ao 
Danco db llrasil1 mas na parle em que autorisou uma 
consideranl emissão de papel-moeda, essa lei n~o 
fez senão ceder IL pressão das mesma~ circumstan
cias que agora lrouxerão o governo a propor nova e 
mais avultada emissão de papel-moeda, que já indu
zirão a camara dos Srs. deputados, e induzir1\0 Iam-

nfas, agora recordo-me que, não obstant~, o nobre 
ministro da fo~zenda julgou conveniente tomar em 
considerJçilo aquella minha these ; e que o nobre 
senador peta Bahia1 illustraç~o reconheci~a pelo meu 
contendor e por mtm chama o papel-moeda l'OUbo, 
robbery, na phrase de Macleod. E quem diz roubo, 
neste caso, não diz mais do que imposto, não diz 
contribuição violenh e iuiqua? 

Senhorõs, eu apresentei considerações que auto
risão a qualificar o papel-moeda, desde que a emis
são vai até ao ponto de deprecia-lo, como uma 
verdadeira imposição, disfarçada sob aquelle nome. 

A proposiºilonão é nova, é muito ant1ga; o p3pel· 
moeda é um des.ses impostos latentes de que fallão os 
economistas, se é que elle não é dus ma1s visíveis o 
semivris. Se eu houvesse tido tempo, viria ampara
do com mais de uma aytoridade scientifica para pro· 
var ao nobre ministro que ha i ilustrações que consi
derão o papel-moeda, quando excessivo, como im
posto; o o papel-moeda é excessivo, logo que passa 
de certos lnnitos, limites que a ninguom é dado 
assignalar préviament~, mas que a lei natural dos 
fictos oconomicos não tarda a manifestar por efi'eitos 
que As vezes se tornão assustadores. 

Esta só consideração, á parte a questão de no
menclatura scientifica, devilra ser bastante para que 
o governo, sa hoje se mostrasse tão escrupuloso na 
observar.cia da consti tuiçlto como outr'ora Be mostra
va, nào tomasse a si esta iniciativa. Qlie custava 
ao governo abstor-so e deixar que a camara qos de
pulados obrasse ospontaMamente? 
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O nobre ministro sem duvida acreditou que 6 pa- emprestimo (emprestimo forçado), senão a !órma do 

. ra elle motivo de elogio assumir toda a impopula- titulo, que resa a promessa de a'm pagamento, mas 
ridade que pó.le resultar desta medida, peupando a pagam~nto que o governo r~rá quando o como qui· 
maioria que o mstenla. Mas, desde que o nobre mi- zer. · 
nistro jurgoú nt:cessario ease r. curso extremo, e a O nobre ministro oppôz lambem o argumento 
sua maioria aceitou-o, se a medida é impopular, a que se. deriva do art. 15 da constiluipão, dizendo
maioria participa lambem da impopularid1.de. E•ta nos: -Se cabe á assembléa geral, se compete a am· · 
razã111 portanto, não ju~tifica o acto do nobre minis· bas as camaras legislar sobre o peso, valor e mais 
tro, que o apresenta como pouco esr.rupuloso em condições legaes das.moedas,-eis aqui o arUgo da 
assumpto que eu reputo muito melindroso, princi- conslituiçil:o, quo deve ser consultado, par~ saber ae 
pai mente para o governo, ' o governo estava ou não autorisado para a iniciativa 

Sr. presidentB, V. Ex. salie o que se disse em de que usou. Por esta occasião, S. Ex notou que eu 
tempos passados sobre a prerogativa da camara tem- mostrava-me esqneeido da historia do diretlo do 
pararia. Recordo-me de qu~ o grande parlamenhr emiss~o dado aos bancos; consequentemente !em
Sr. Antonio Carlos de Ana r ada Machado sustentava broa-me o. nobre mlni;tro que em. 1857 iusten~ 
que o senado não P,Odia altera~ para mais as verbas !ou-s~ que o direito d~. e~issão nil:o e~a um direito 
de despeza nos proJectos de let de orçamento, por.. mdivtdual, mas um dtretto magestabco; que mn· 
que o au~mento de despeza traz com sigo a necessi·· guem, porem, suslentou que esta materla fosse pri
dade de Impostos, e só i camara tem pararia cabe a vativa dà iniciativa d;t camara dos-deputados. · 
iniciativa de impostos. Eu não sigo esta opinião, A recordação historica f<ita pelo nobre ministro 
com quanto a respeite muito, mas ella manifesta até não vem aproposito da nossa controversia. O que 
que ponto se tem zelado aquella .Prerogativa da ca- então ~e constestava nilo é o mesmo qu11 eu r.ontesto 
mara dos deputados· Se ha opinioes tão respeitaveis actualmente. Em 1857 negava-se ao poder eJLccutivo 
que negão ao senado o diretto de iniciar qual~uer .o direito que elle assumiu de conceder a algumas 
augmento .d~ .de~peza, porque isto pôde 1mphcar compan~ias bmcarias a faculdade de ef!lit~ir moeda-· 
oiTdnsa à Jmctahva da outra caoo~ra, seguramente papel; tnvocava-ae o art. 15 da comtttutç~o como 
não se póde considerar liquido o direito que pela fundamento dessa nesdiva, e do direito que se rei
primeira vez assumiu o poder executivo de iniciar vindicava para a assemhléa geral. Não !oi questno 
uma emi~sil:o de papel-moeda,e emissão tão avultada, nesse tempo se a iniciativa da uma lei de emissão 
que debalJe o nobre ministro procurarA convencer- cabia ou nlo exclusivamente A camara dos depu-' 
nos de que não ha de exercer influencia e influencia lados. . . · 
muito sensível no valor do meio circulante. · Em minha humilde opinião, a competencia que o 

Senhores, ãce~ca do papel-moeda tem-se dito tudo art. 15 .da constituição dã á assembléa geral deve. s~r 
quanto ha de ~e10r; aquella minha proposição é tal- e~t~ndtda ?e accôrdo _COIJ! o outro que confere a 101-
vez a mais mo1lerada, ~ o que se tem dtto de menos cJahva de Jmpollos puvahvamente à camara do~ Srs •. 
severo contra essa med1da financeira. Póde ser que deputados. Desje que se tratar de r_noeda tiducJa!la, 
a memorja me falhe neste momento, mas creio que ··~ mesmo ~e moeda metall1c!, CUJ.~ v~lor nomtnal 
na propna consulta 11 que o nobre ministro se refere dtillra sensiVelmente do seu valor l~h.n!ec,o (como 
em sua proposta, em que o ii lustrado Sr. visconde acontece com a moeda ~e troco), a lniCJabva devo 
de Jtaboraliy propoz as medidas que se contêm n;1 caber â camara temporarta, por.que essa moeda pód& 
lei ele 12 de setembro do anuo passad(•, relativa- !ornar-se, ou é desde a sua emJ~silo, um verdadeiro 
mente ao .l:lanco do Dt·~sil, ahi mesmo aquelle dis- 1m posto. O art •. 15 da nossa l~1 !undament.al ~om
tincto conselheiro, como relator do voto da maioria prehendeu este tmporlante obJecto nas attrtbutções 
considera im~osto o papel-moeda, e imposto do~ d_opodar legislativo, DllSisto naoexcluequea_ini.cia· 
mais desiguaes e vexatonos. llva perteuca á camnra a quem a mesma conshtuJçilo 

OS . deu a iniciâtiva sobroimpustos,toda vez quea'moeda 
1\ .• rnnsiD!lNTE DO CONSELIIO:- Dtsse quo pro- emittida possa ter efi'eilos de imposto. 

duz eJfeJtos de tmposto. Eu prdveni o ars11meo to tirado da lei de 12 de se-
O Sn. PAnANUOS: - Ah I produz os eiTe:tos do lembro do anno passado, considerando-o um mão 

.imposto I E' justamento o quB ou digo. Não se chama precedente, .apezar da.1 circumstancias attenuant~s 
imposto, chama .. se papel-moeda, como o imposto de que se invocArão a seu favor. A lei do 12 de selem
sangue chama-s~ recrutamcnto,mas nos seus eiTeitos, bro não autorisou emisslo que fosse depreciar o meio 
d~s·le. quo a emiSSão excede certos limites (limites circulante, autorisou emissão de payel-moeda para 
que ntng11em pó do prever no C1•rto ), é imposto, im- substituir bilhetes do Banco do Drasi q11e jA estavao 
JIOsto d~sigu~! e vex~torio, imposto cuja unica base em circulação. Tal emissão, longe de aesaprecitr ·a 
são ns ncccsstdades do thesouro publico, conformo moed11 corrente, devi~ 1nelhora-la, pelas razões brje 
o ~:overno as apreciar. tantas vezes ponderadas no discurso do nobre minis-

Em todo caso, se o papel-moeda não é imposto, tro da f;zenda. E, com eiTeito, o papel do governo, 
lambem não é ompre<IJmo. O nobre ministro quer lendo circulação geral, quando o do banco a tem 
convencer-nos de tJUe esta medida é um ornprestimo mui circumscripta, exerce de certo menos innuencia 
e amprestimo gratuito; fc.z-se por isso apologista !los no valor da massa geral do meio circulanto do quo o 
emprestimos gratuitos. 1\las eu asseguro a S. E" que papel bancaria; d~sde gue a ~rea da circula~ão se 
não h a de .achar para o !besouro muitos empresti~ alarga, o nivol da massa. cuculanto bai"a, ou esta lar
mos gratu,Jtos, a não s~r por este meio obrigatúrio. na-so meno~ sensivel cm cada l0calidade. Póde-se, 

Não veJo, para ccns1derar o papel-moeda como porlanlo, dtzcr, como o anuo passado se allegou, 
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que a emissão autorisada pela lei de 12 de selem- I lar no proposito do nobre ministro, e creio que ealá, 
líro, não empeiorando, antes fórtalecendo o meio não alargar a emissão do papel-moeda até A concur
circulante, não teria os eiTeitos de uma imJlosição. rencia daquella quantia, mas não é menos certo que 
· Todavia, eu nilo quizera tomar sobre mim a res- o nobre minibtro ficarA com o poder e o direito de o 

ponsabilidade daquella iniciativa; e se votei pelo fazer. A restric~ilo nllo lhe vi rã da lei, virA unioa
projecto, foi porque era uma necessidade suprema mente do arbitr1o do nobre ministro. 
da occasiilo, attenta a urgencia de prover ao estado Agora, pergunto ao nobre ministro da fazenda e 
do Banco do Brasil, dar alguns recursos ao lhe- ao senado : quando se trata de emissão de papel· 
soaro nacional e satisfazer ao clamor publico pela moó~a. emsomm1lão consideravel, asrestricções de
falia de moeda de troco, bem como ao commercio vem ficar na vontade: e sabedoria do governo, ou de
que !Ião tinha . com que fazer, sem grande .dis- vem ir na lei, como ellas sllo previstas e indi_cadas Jlela 
pend10, o mov1mento de fundos entre as d11fe- discussão d~s duas camaras? Que necesSidade l1a, 
rentes praças do imperio. A camara temperaria Sr. presidente, de votarmós uma lei de papel-inoéda 
nllo tomava umadeliberaçãodelinitiva, vacillavaentre sem rcstricções que se julg~o necessarias, que o no
o projecto do Sr. Paula s Souza e as idéas do mi- bre ministro mesmo reconheca necessarias, unica
nistro da fazenda o Sr. Carrão; e nestas circumstan- mente para que se não offenda o melindre do governo, 
cias, o senado provocado pelo nobre senador por marcando-lhe um limite, que aliás elle diz na dis· 
Goyaz, entendeu que devia cmtar o nó gordio, cussão que ba de respeitar? 
aceitando o prnjecto da sua ii lustrada commissilo de Isto nlio me pare•:e conveniente, isto, asseguro ao 
fazenda, projecto que effectivamente tirou o governo nobre ministro, não tem precedentes nos annaes do 
de grandes difficafdades, e deu-lhe vida menos pe· parlamento brasil~iro. A respeito do papel-moeda 
uosa até hoje. (Apoiados,) .. tem-se dito em ambas as camaras tudo quanto pMe 

Não allegue, pois, o nobre ministra da fazenda o haver de mais grAve; nunca houve medida que sus· 
precedente do aono passado _como identico ao facto cita~se entrd os representanles da nação !"aiorea 
actual. N~o; a d1fferença é mmensa. Da parle do cscrupul'ls do !fUe as que tinhilo por fim emJSsilo de 
governo e da camara temperaria houve desta vez papel-moe~a; mas o nobre ministro quer que pro
uma facilidade que não póue deixar de sor notada; cedamos ~gora como se todos considerassemos o ra· 
trata-se agora de uma emissão do papel-moe~a ad.. curso do papd-moerla como cousa muito innocente 
dicional ao papel que jã circula; emissão considera- e de iocontestavel applicação. H:t necessidade inde· 
vel, que, segundo os meus humildes calculos, póde ali nave! de papel-moeda? Pois autorise-se, ffi!S au
ir. a~é 6.i,614:000R, e segundo os calculo~ d~ n~b~e tarise-se com os limites prechos. Eis o meu voto. 
mm1stro da fazenda, pelos quaes·elle hnJe lllSJstw Pelo que toca aos creditos, de cuja approvaçllo se 
com toda a força, nos qua~s não qui:t fazer· abnega- trata no art. 10 da proposta, transportes de sobras 
ção nem de um algarismo, pó de subir a 76,96S.OOON de umas para outras verbas, ou credites supfllemen· 

O SR·, PRESIOENTE no eoNSELIIO: -Não senhor, tares e extraordtnarios, o nobre ministro, coherente 
expliquei tudo. com a opinião que. iniciou aqui em outra occa~ião,. 

O Sn. P~nANIIOS: _o nobre ministro vem sempre d~ .que não poupana nem mesmo aos mortos a cen· 
com 0 limite dos bilhetes do !besouro ; mas perdôe- sura~ue lh.es coubesse por seus actos como homens 
me S. Ex ,a proposta diz que a emissão póde ir até . ~uh!1cos, d1sse que, agradecendo o qu~ lhe pare~e~ 
á importancia do credito de 30,000:000H de que falia IJ?ez~ na expressão do meu voto, todav1a, não declt 
o art. 4•, mais a do resto das aulorisacóes; ora, 0 nava a censura, e como .que provocou-me. a demons
resto desta~ autorisacões 0 nobre ministro Jixa em Irar quaes erão os credllos e~traordma!IOS. ~u ~up-
46,0!3:000$, Jogo, segundo OS termos da Jei, e üS Jl,lementare~ que me pa.recêrao mano~ JUS!iflCaVel~, 
algarismos do nobre ministro, a emissão do papel- Eu observei que os credJtos em geral ~mh~o por on· 
moeda póde ir até 76 91i8:000H desprezada a fracr.ào. gem ~s despeza~ da guerr.1, e a respeito destas des-

' ' • pezaM o que havmrnos de fazer? Desde que o governo 
. 0 SR, PRESIDENTE DO CONSELHO: -Nilo póde, nos diz :-Nossa causa corre perigo é preCISO d~S· 
O Sn. PARANHOS: -Se a emissão dos bilhetes prndAr mais 10 ou 20 mil contos, o !Íue havemos de 

do !besouro nil:e chegar a essa somma, a emissão ha fazer? Abaixar a cabeça e deixar que a onda passe. 
de parar antes; bem, mas a disposição da lei im- Portanto, cmquanlo a essas despczas não fiz. nern 
pede que a emissão dos bilhetes possa atlingir aquella farei reparo algum : mas accrescentei que outras 
soma1a? Se a lei autorisa até áquella som ma, se o havia que, se ni\o estivessem já consummadas, pode· 
limite absoluto é a massa dos bilhetes do thesouro rião s~r impugnadas, porque para ellas não se dava 
em circula.ção, se a respeito desla massa de bilhetes a mesma razão imperiosa. Sào factos consummados, 
não )la limite na lei, é clar•> que eó fica o menor disse eu, e despezas que ti verão alguma utilidade; 
limite na vontade ou arbítrio do governo. Como é, as inlenrões erào boas, passemos adbnte. Isto, Sr. 
pois, que o nobre minislro da fa.::enda póde oppor a presidente, importa um reparo muito justo, que de 
um senador que aprecia fielmente estes dous artigos, moJo algum rncrethl que o nobre ministro me inci
por si mesmos tilo claros, uma negativa absoluta? A lassa a converte-lo em censura formal. 
proposta deixa de autorisar o que aulorisa, unica- Não sigo lambem a theoria dos factos consumma
mente porque o mbre ministro tem a reserva men- dos, posto que o nobre ministro saiba, melhor 
tal de que não elevará a emissão além de cincoenta do que eu, que csla theoria tl muitas vezes uma lei 
mi) contos? irresJstivcl, e até p1·incipio predominante em cortas 

A letra dítlei autorisa a emissão de bilhetes até it relações da vida interna e do direito internacional. 
impor.tar,~ia dos .credilos d;~dos ao govcmo. l'óde cs- 'Tratamos porém, presentemente de despezns feitas 

t: 

I 
' '• 

fi 
lll 

r 

~~ 
:1 
' I> 

·.·-. 

'"h 
. ! 

i 
i 

! ! 



1 

1 
APPENDICE. 

com servipos de reeonheéida utilidade publica, e eu· O nobre ministro citou-nos, a proposilo daquella 
que ni'lo posso entrar no exame das gros~auomm~s mlnh~ ~bstençlo, a opiniAo de Th!ers i ·mas.ha de 
que se escoi'lo nas despeus da guerra, alo dev1a perm1tl1r que eu· nem sempre s1ga ·a manma do 
mo•lrar-me severo a respeito de algumas centenas abalisado estadista francas. A respeito dos factos con
de contos de ré is que tiverilo aqoelle mais ulil des- summados,ou do seu exame depois de consummaiilol, 
tino. . . temos um proverbio p~rtoguez, que nlo tomo a li- · 

Nilo obstante, porém, esta considera~~o. jâ que herdade de enunciar, mas que seria a contestaçilo 
o nobre ministro assim o quer, devo ll S. Ex.. e ao mais frisante contra a generalidade da tbeoria invo~ 
publico a justificação do meu asserto. cada pelo nobre ministro. Os parlidarios da liher-

Vejo, por exemplo\ um credito extraordinario dade industrial querem antes a politica repressiva do 
para a expesiç!o da inauatria nacienal: é uma des- que a preyentiva i e· eu lambem vou para abi; 
sas de!pezas que considero uteis, mas que nilo erlo Em matarias de commercio e da industna em ge
de indeclinavel necessidade. Em 1861 tivemos ex- ral ~atou mais pela repres&lo do que pela prevençllo; 
posição, e despendeu-se porventura tanto quanto o mas no que respeita. Aagrandea deapezu do~stado~ 
anno passado? De sorte quP, em 1861, q11ando es- ou quando ae trata de medidas governamentaes·que 
lavamos no gozo da paz, que fecunda o trabalho e podem trazer grande bem ou grande mal ao paiz, a 
augmenta a riqueza social, a nossa exposição foi mo- reeommendaçilo de Thiers parece-me imprudente : 
desta ; em 18tl61 a braços com uma guerra dA~pen- deixar que as agoaa corrilo para oppor .. Jhes diques 
diosissima, jA sob o peso de uma ~rande divida, a somentH quando os seus transbordamentos j{L ·sejilo 
exp!lsiçi\o da industria brasileira fo1 sumptuosa I irresiativeia, nllo é seguramente de boa politica • 

.Nio Jba nego a utilidade i mas nlio se me dig11 qne Hei de arguir a opinilo do estadistafrancez algumas 
os premios que ohtiverilo os nossos preciosos pro- vezes, Jlorem na maior parte dos caaos hei de afaa-
ductos e a colonia de Blumenau silo devidos ao ap- lar-me della. · · 
parato muito despe11dioso que houve na expr.siçAo Por isso, autorisando·se uma emiullo de papel-
central, Nilo i aquelle triumpho, que applaudo de moeda, eu, que tenho uma responsabilidade perante . 
t~do G meu coraçil.o deve-se principalmente a.o me- Deus e perante o meu paiz.,. 
r1to de nossçs productos e de nçsso trabalh.o mdU!· O Sa. VISCONDE DI! JEQUITINHO!fDA :-Apoiado, 
tml. Nio fo1 de certo o palac1o da PxposJçilo qu~ o s p • · d 1 • 1 
deu apreço relativo A nossa colonia Blumenau, de a. ARANHOS ·-· • • ni'lo he~ e au orua- a. • • 
Santa Catharina nem ao nosso café, assucar e mais O SR. RoDIIIGUBS S1LVA:-Apo1ado. 
generos brasilei;os premiados em Paris. Nossos pro- O SR. P.t.IIANHOB:- •• , sem que a aasembléa 
duetos hio de conquistar premios sempre que con- geral fique conhecendo bem a necessidade e extenslo 
corrão 11 exposicão universal. · . · da a1 hltrio que dll ao governo, sem que a população 

Logo, para o Ílohdo excesso que houve nessa de!· brasileira saiba tambem até que ponto, e até que 
peza não se púde allegar senão o arrastamento filho pJnto somente o governo poder à lançar mão desse 
da utilidade da medida, que tem muito de popular recurso extremo. -
e fascinadora, e dessa allucinação que ja em outra Emquanto ao regímen dos credilos snpplementares 
occasiilo assignalei, que a ~uerra costuma produzir, e dos transportes de verbas, eu não fiz censura al
alt~rando os habitas e as regra~ normaes de eco· ~uma ao nobre ministro e aos seus illustres collegas. 
nomia, principalmente da parte dos governos. Chamei apenas a attenç~o do senado &obre esta parle 

A linha tele~raphica do sul nin11uem contestará da nom legislação financeira, que talvez careça de 
que nilo seja utll; pelo contrario, todos nós, mesmo retoque, e não oecullei que estuu ainda na opinião . 
aquelles que não são dos mais ardent•Js sectarios do que linha em 1862, de que a innovação 1: lo traria 
progresso,desejamos que esta linha telegraphica se es- melhoramento, nilo conseguiria, como nlo conae
tcnJa da extremidade austral {L septentrional do lm· guiu;.o fim que seus iJiu;trados autores ti verão em 
perio, e até que, quanto antes, so prolongue pelo in· vista. E ~hi estllo os factos. 03 transportes de ver
terior. Ox1lá podessemos nós saber neste momento bas valem mais em arbítrio do que os credilos sup-
o que se passa nas altas regiões do Amazonas e de plementares do outro tempo, sem fallar neste se
Mato·Grosso I gundo recurso que a Jegislaç11o actual consagrou em 

Mas esta necessidade desde quando é sentida? De parle, e de que o governo não tem deixado de usar. 
ha muito. E porque sómente pb I e ser satisfeita o O nobre ministro recordou o que se passou em 
anno passado, tlepois de pacificada a província de França, e disse-noa que nlo hou1e de nossa parte 
S: Pedro do Rio-Grande do Sul, e desbaratado o uma servil imitação. E quem o nPgou? Eu apenas 
invasor audaz, e quando se suppunha que a guerra ponderei que esta ref•)rma era semelhante A íranceza 
caminhava para urn termo proximo? Unicamente e coincidiu. com a manifestação estrondosa do miais
porque a guerra tornou-nos muito rico1 d' noite Iro da fazenda d8 França em 1862, o Sr. Achillo 
para o dia. A' sombra da paz não víamos tanta ri- Fould, manifestação que deu lhe ma a todos os jor-
fjtleza, e até nos suppunhamos pobres; veio a guer- naes de Paris. _ 
ra, e tirou-nos dessa illusão, julgamo-nos com forças Não h a duvida que o systema dos transportes de 
para tudo; despezas que antes parecião imflossiveis, verbas fui usado entre nós antes de 1862; para ve
figurarão-so logo possivei,, uão obilante o immrnso ri.lica·lo, nilo ó preciso recorrer, como o nobre mi
cabedal que a mesma guerra nos está devorando nistro da faz.mda recorreu, ao testemunho do illus-

Eis ~qui (não irei por diante), Sr. prasidonte, as tra~o sen~dor pelo Pará ; basta abrir a col
despez~s á que cu alludia naquolla minha reserva le~~·ão de leis e v Jr a de 9 de setembro de 1850, que 
mm to mnocente. fo1 dcrogada pela de 1SG·a. Ahi vê-se que a-queiJe 

,·,. 



. 

4tl' . APPENDICE.· 
systema existiu en!re nós desde 1833: 11-Ias porque no começo do meu discurso, dizendo que esses factos 
abandenãmos o antigo systema e adoptamos o da lei eslavHo em geral explicados por S. Ex. e por seus 
de 9 de selewhra de 1862, ainda hoje em vigor? collegas.!Uas,porque nacamarados deputados houve 
~orque rec~nheceu·se que esse ayst~ma era sus~ep· um requerirnenlo pedindo informações a es1e res
llvel de IJ!Uores ahnso~: nil<> só os creditos podião peito, porque ali locou-se nesta malel'ia, que é grave, 
ser exced1~os, senão lambem as previsões dos legis- o senad<> está inhibido de considerar por sua vez 

)adores deiXarem de ser re~peilailas: podia-se ga~- um~ especie tAo impor.tante? E cada um de nós está 
· tar menos. em certos semços para gastar-se mus- obr1gado a andar em d1a com os debates da outra Cll· 
em. outros, contra a dislribuiçao feita pelo corpo mara, a ter o tempo indispr.nsavel para ler os exlen· 
leg•slaliyo,. . ~ . · sos discur1os que lã se proferem .... 

A. opmliio hberal e.m Jfrança, CUJas 1déas nos têm o Sn. RoDRIGUES SILVA; -Apoiado. 
em ma~s d~ U!Da occas1ão 1n~puado1 pugnou sempr~ . _ . 
pela d1str1bu1çao dos creduos, pela mais perfeità . O Sn PAftANHos . : •.. afim de ev1tar as rep~
espeeitleaç!o das verb:s, afim de evibr que 0 go· lições·. que po~são ser meom!Doda~ aos nobres mJ
verno püilesse dislr1buir 0 cred1to lo!~ I da lei a seu mstro.? N~o, 1sto ~~ã~ é posSIVel. E~ trabal~o, não 
talante, não se importando eoni a opini~o do pula- sou dos maiS preguiÇOios, e tenhomu1lo deseJo de sa
mento a respeito da necessidade e preferenc1a dos ber o que se passa na outra camara.: mas d~claro que 
serviços pubhcos, nilo pos1o acompanh~r esli'JS lumm~sas discussões, 

Pelo seu systema Fould foi consequente, com- além da f~lla de .tempo, porque os d1cursos dos mo
quanto sagaz; estabelecendo os transportes de verbas, ços silo amda ma1s extensos do q~eos doHelhos das
aboliu os creditas supplemAntares e exlraordimrios; ta casa, e nem ao menos se pullhcilo pontualmente. 
não permiltiu altera(:ào dos limites do credito total Portanto, a excepçlo arresenlada pelo nobre mi
do orçamento. Para" esse 1111.1 elle creou dous orça- nistro não póde ~er.recebida pel,o senado; fi~aremos 
mantos, um de despezas ordmarias, outro de de,pe· sempre com o dJreJio de rep~llr o que se d1sser na 
zas extraordinarhs, e contou que seriilo ambos lar· outra camara, desde que entendermos que. os d~pu
gamente dotados, além do recurso da reunião extra· lados da n·.çiio pen.1árão bem, que a matem é d1gna 
ordinar!a ·das camaras,, recurso quasi impra.licavel de. s• r tamlllm con.~iderada e .disculi~a nesta casa. 
no Dra&ll. O bystema fo1 engenhoso. mas não 1lludiu VeJo que o nobre m10lstro qu1z com !Sia fazer-nos 
a todos, e hoJe o que se pensa em Fran!(a a respeito sentir a necessidade que temos de economisar o 
da innova~ão de 1861 ? lempo : nilo serei eu quem concorra para que 

Nós adoptAmos em 1862 a nova reforma fraaceza; nossos debates se prucrastinem, mas o debate actual 
ni'lo a copiAmos servilmente, mas a tomllmos por vale a pena de um exame pausado, não póde correr 
base. Restaurámos os transportes d" verbas, com a a vapor. Passe o projecto na t • discussão sufficien
limitação, se assim a devemos chamar, de nilo serem temeote elucidado; na 2• ou 3• discussão trataremos 
decretados antes do nono. mez do exercício; e a~ de emenda· lo, se o senado convencer-se dd que o 
mesmo tempo mantiv~mos o direito dos' creditos projecto deve ser em~ndado. O nobre ministro jâ 
supplemcntares, plra as despezas varia veis por sua nos annunciou uma emenda, não farei questão dessa 
n~turez.a,.cuja nowenclatura não esl,ll ainda nxa:la por emenda no. presente. debat~, mas. tenho aind~ de 
le11 porque o senado não tomou a1nda uma delibe- pensar sobro a necess1da•le de mod1ficar-se .a le1 em 
raç~o definiliva ácerca da defeJtuosa tabella que veiu' outros pontos, e esta qu<Jst[o demanda ma1s algum 
da outra camara em 186.f. O govemo ficou lambem exame, que deve pro~cguir na 2• ou ultima dia
com o mesmo direito que linha antes, de abrir cre- cussão. 
ditos extraor~in.arios,. pont,o sobre~ qu~l os refor- Passo â questão do defiçit G das autorisações ainda 
madorcs brasJ!euos· dG 18o2 não d1sserao uma só em vigor • 

. palavra. 0 h · · · d 
Fi.cou ou não 0 governo com mais arbítrio? Tem . no .~d mm1slro c~ncor ou e~ que a proposta 

cre<htos supplementares, sob este titulo, para certas versa. r1.orosam~nto ao h• e a liqu1dação ilos Ires 
verbas; tem creJitos supplementares a titulo de exerc1c os do t861· a 18G7, conrq~ant? o.dc 1806 :~ 
transportes de verbas, para quaesquer outras i tem 1867 resuma ou C•'mprohcnda em ,.~• a hqu1daçli) ~os 
altlm disto a faculdade dos croditos extraordina~ios, dous outros: ~ã,O lia d1s~rnpanCJa a. cst~ respeito. 
que comp1·ehend.em ~espeza~ como as do telegrJpho ~que resta dewllr é a ma1s cxac.ta. est1m:1t1v~ does
do sul, da expos1ção mdustn•l e outras que não são t,td,o do thesouro no fim d~ exerCI ciO de.1866 a 18671 
da natureza de um caso de forcl maior. ultimo dos tres fi quo se 1cfero n prop~sta. 

Eis o syslema actual. O nob're ministro, permitia· S. Ex. exprimiu-se de modo que, segundo o pen-
me esta franca observação, bem mostra que é gover- sar do n•,bre ministro, se püdtl cunsid,Jrar esta qucs· 
no, quando por unica resposta lls minhas obst•rva lUa relativa ao qua11tum do dr(wit menos importante 
ções oppoz um g•·ande elog10 ao legislador brasileiro dtl que a oub·a, a queslito dos meios; a esta chamou o 
do 1862 E1la resposta indica que o governo se tem nobre ministro questão ca pilai, a outra como que a 
dado muito bem com a chama• la reforma restrictiva considerou somenos. nlas não é ass1m; ain~a quando 
de 1562. Eu appello, porém, da opinião quo S. E:<. se tmlasse sómente de oulra~ OIJo:nções financoiras 
!11 je manifesta para a qu.e e li~ t~rá quando deixar do que ni!J a emiss.ão d•• pnpel~mo.orla, não er~ possi
sor governo, e podér ma1s fnamenle pensar sobre a vel decretar meiOs exlraordm:mos de rece1ta, sem 
maioria. que soulmsemos ató que ponto Ol'fio ellos necessarios. 

Relativamente ás dospozas não classificadas, o no· Trata-se, poróm, não ~ó de oper;JCõ~s de credito, mas 
bro ministro respondeu-me nos termos quo já notei lambem do papel-mootla; a segunda questão, por· 
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tanto, é capital, e muito capital, por este duplo mo-ta 1867 versou sobre a verba de 3,348:5168198. Eata 
tivo. . · verba tem o seguinte titulo no calculo do nobre mi-
. Quanto é preciso para qu,e se possa liquidar defi- nist~o (é repetigll~, IJ!&S nlo ba.re.medJol : «Reato do 

mtlvamente os Ires exercJcJos, pagmdo-se até o ui- cred1do extraordmar1o do m1mster1o da guerra de 
timo seitil do seu debito? Eis a primeira e nlo menos 2~ de agosto de 1866 •· · · · · · 
importante qneaUo da proposta. Se o !besouro tem O nobre ministro diue-noa que na verdade eeta 
necessidade de '7S,OOO.OOOS para sati~fazer os em- verba representa uma despeza real ou provavel do 
penhas .~ontrahidos durante os exercícios de 186'- minist•rio da guerra no anuo financeiro de 1868-
1867, ou que devem ser solvidos atê ao fim do ui- 1867. Traduzo assim a propoidçilo do nobre minietro, 
timo destes Ires exerci cios, cumpre que se prove esta porque, a não ser despeza ·real ou prevista pelo mi
necessidade com a,jlpproximaç~o que os. dados do nisterio da guerra, com a qnalell~ C9Dtme noa aeua .. 
!besouro permitiam: porque as camaros não devem creditas ultimamente abertos, não 'deTeria entrar no ' -
conceder senão o que fór estrielamente necessario, calculo actual. Uma cousa t! autorlsaçilo para das
dado o daaeonto l Callibilidade de ealculos que são pender (não tratamos disto), outra cousa t! o que se 
até certo poftlo meras approxímações. . JUlga despeza jiL feita ou provavel do exercício. O 

E como é lambem inconteatavd que da importan- nobre ministro diz que no orçamento da (!!erra, 
cia do de~cit depende a qualidade dos meles de que para o exercício de 1866-1867, se comprehende 
se devo lançar m~o ·para suppri-lo, é evidente que esta verba de 3,318:000S, e ·que basta vai para o ~~
uma questão vale a outra, ou que não podemos pas- nado convencer-se da assergilo do honrado Sr. ml
sar à questllo dos meios ·de receih, sem qu~ 1lque nistro, recorrer ao mesmo documento de que me 
bem liqui~a.da a questão relativa ao alcance real dos servi. · . . . . . 
Ires exerc•ctos. Confesso, Sr. pres1dente1 que aqut fot qu:e eu 

t:ir. pre1idente, quando fallei pela primeira vez, achei-me de todo eonfundiao, porque eu tinha lido · 
declarei, sem que o fizesse por mera dissimulação com muita attençlio aquelle dccomer.to, e, todavia, 
oratoria, que ia calcular o t1P/ioit dos tres exercictos o nobre ministro .apresenlllu-o, dizendo-me : este 
segundo os dados ql!e nos of!'ereceu o thesouro; que proprio documento qae citastes diz o contrario do 
eu poderia estar em erro, mas qu~,seguindo as bases que affirmais. · 
olferecidas pelo nobre ministro, acompanhando-o Não devo agora demorar-me sobre· este JIC•nto; 
passo a ~asso nos raciocínios que fez no seu relato- tornar-me-h ia muito enfadonho, ae quizesse deatrin
rio, S. Ex. JlOderia rectificar qualquer inexactidão çar este negocio em hora j1 tão adiantada. Era pre
em que eu podasse cahir. O ri obre ministro, porém, ci1o ler a· expoaiçlo toda do nobre ministro da auer
ao que parece, entendeu que eu viaha de animo de- ra, r~lativa ao credito exlraordinario de 30 de mar~, 
liberado a censurar os seus calculos, e neste pre- e conCronta-la com a tabella demonstrativa de cre
supposto julgou que devia applicar-me uma expres- dito, para manifastar em toda a luz que o. 8DII&DO 
sãti jã emprrlgada por S. ~.x. na outra camara, a estA da parte do nobre ministre da faaenda. 
proposito de uma verb1 que supprimi no calculo dós .Abriu-se a 30 de março de t867 ao ministerio ·da 
encargos do exercício de 1806-18671 e cuja impor- guerra um credito. extraordinario: para quatpara 
tancia é de 3,348:0008, salva a !racçilo. O nobre mi· completar os creditos de que carecia no exercício de 
nistro di!se-me :-nilo, ha de ter paciencia, ha de 1866-1867. Basta ler o decreto (que o nobre minia
repôr essa verba.- · .· · . Iro leu) n. 3228 .A. de 30 de março ultimo, para ve-

Ora, Sr. presidente, para que o nobre ministro rificar-ae a exactidil.l do.que afirmo. · . 
exigisse, como exigiu, com todo o rigor do fisco O nobre ministro da gnerrareferiu-ae nease decreto 
(riso), a verba que eu entendi dever eliminar, era· A lei que lhe serve de orçamento, ao credito extraor
preciso que S. Ex. suppuzesse da minha parte o dinarto que lhe havia li~ o concedido por outra lei, e 
pro poaito de subtrah ir ã exactidil.o dos seus calculos declara quel para completar aa deapeus d·o exercício 
uma parcell~ que S. Ex. com incontestava! funda· de t866-1~:~61faltavaainda o credilo de tSI769:986$. 
manto contemplAra . .Não houve, J!Brém, em mim Ord, este 2a credito extraordinario, cuja mportan
semelhante proposito; eu discutia de boa fé, tendo cia é igual A do 1•, e que foi jul11ado auftlciente para 
em vista descobrir a verdade, e entendendo que n~'' o complemento das ilespezas do ultimo exerc1cio, 
ficariamdaonobreministroexaminardenovoosaeus jã est!\ comprehendido no calculo do nobre ministro 
calcalos, e dizer-nos se, com elfeito, póde-se fazer da fazenda e no meu calculo, quando procuramos 
esta ou aquella reducçlio. -Eu sei tamflem como se determinar o quantum dos encargos de 1866-186'7. 
fazem os relatorios, sei quaes são as occupações que Eu peço aos nobres senadores que vejilo a tabella 
tem um ministro, e por isso admitto que o ministro, a que se reCere b decreto de 30 da março: ahiestl a 
além de fallivel como 9ualqu~r outro homem, nilo demonstraçito de' que, além do credito vótádo na lei 
ten;lo tempo para exammar todo por si, possa hn1- de orçamento\ e do credito ·extraordinario posterior
bem errar por falta daquelles que lhe fornecem os mente concet ido por lei, para prefazer-aa o total 
elementos ou que por ella calculão, nos quaes é for- das desJiezas do exercício, era necessario o credito 
çoso quo deposite confiança. de 13,769:986SOOO, isto é, somma igual Ado pri-

Mas o nobre ministro sustentou com todas as f•Jrcas meiro credito ex.traordinario. 
o seu calculo, e como niio convenceu, não ha renie- Como calculou o ministerio da guerra este ultimo 
dio senão ouvir a insislencia; t•mha S. Ex paciencia, credito? Pelo deficit reconhecido no 1• semestre do 
não pos~o desistir do calculo que fiz, e1tou conven- exerr.icio. A quanto monta este de~cit? Monta a 
ci~o de que o nobre ministro r.ão tem razão. 6,25HHOS29l. Porque fallou o ministerio da guerra 

A nossa divcrgencia no calculo da despeza de18G6 · nnquella sobra de creditos anteriores! Para mostrar 
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que a deficiencia dos creditas concedidos ao exerci- de liquidar, e cujo deficit deve ser pago, para deter
cio seria menor de 6,000:000S, ou ficuia reduzida minarmos ent!o quaes os meios adequados à satisfa· 
a 2,906:02-J$092, levando-se em conta o resto dos ç!o dessa divida urgente. 
creditas dos exerci cios de 186J-1866,na importancia Pondo de parle a questilo de que tratei h a pouco, 
de 3,348:516$198. . em tudo mais o meu calculo concorda com o do nobre 

Ora, se o ministerio da guerra houvesse efi'ecliva- ministro. S. Ex. chegoa a este resultado :-que a im· 
mente contado com aquelle resto dos creditas dos portancia do11 encargos é de 110,927:992$385 -Eu 
exercícios a. nteriores1 é claro que partiria, J!ara a chego pelo mesmo calculo, fuendo aquella deducçilo, 
abertura do novo credito, não do deficit total d9 1.• ao seguinte resultado :-107,1i'79:476H187. 
semestre de 1866-186'7, mas deste deficit diminuído Com11arei com a receita, coma receita qual a calcu· 
da dita sobra de 3,3.i8:000NOOO, ou redazido A cêrca I ou o nobre ministro, e obtive J:!.araa differençaa quan· 
de 3,000 OOOs,<Mas nílo foi assim que procedeu o tia de S4,049:850Sl87, qae s~ria o deficit de 1866-
ministerio da guerra ; considerou como defi~it do 1867, se o calculo do nobre ministro houvesse con
t.• semestre a quantia de 6.254:000H, e pediu templado toda a receita do mesmo exercício, e não 
para todo o exercício mais 13, '769:000# o isto é, houve;se por outro lado qae accrescentar o suppri
mais do dôbro daquella quantia, e somma igual ao. menta feito ~or est! aos exercícios anteriores. 
cr~dito extraordinario aberto anteriormente por lei .Note V. Ex. que até aqai nilo ha entr0 o nobre 
para esse mesmo exercício.· ministro e o orador que Ora tem a honra de dirigir-

Esta demonstração pode ser levada A evidencia, se ao senado outra differença senão que S. Ex., no 
tendo-se presentes os documentos ã que me refiro: seu calcnlo da despeza, contempla aquella verba de 
se o Sr. ministro ainda o contesta, é porque a evi- que tratei largamente, e eu a elimino; por conse
dencia nllo póde apparecer senilo estendendo-se so- quencia, os. res~ltados devem ser e são os mesmos 
bre a pedra os algarismos da queslio ou tendo-os com essa untca d1fferença. 
debaixo dos olhos. Temos, porém, qae aecrescentar Aqoelle defiait 

Se, como quer o nobre ministro da fazenda, além de 34,0~9:000$ o d•ficit dos dous oxercicios ante
do cred1to extraordinario ultimamente aberto por riores, na importancia de 36,522:657$354: lambem 
um decreto ao ministerio da guerra, deve-se contar aqui ~atou de accórdo com o nobre ministro. Feita 
a sobra dos exercícios anteriorEs, na importante a add1cção acha-se a somma de 70,1i'72:1i07Sii4-t. 
som ma de 3,348:0009; enlllo, toda essa demonstração O nobre ministro chegou pelo mesmo calculo A 
feita para a corOa, e para as camaras, nos documen· somma de 73,222:23'7$739. 
tos que acompanhArão o decreto de 30 de março deste Ponhamos de parte esta questão de verbas, disse 
anno, a lei e os decretos do poder executivo a res- o n• bre ministro, « o verdadeiro delicit é o que dA 
peito de creditas, nilo valem nada. Ora, isto é admis- a diff~rença entre os encargos de 1e!66- 1867 e a 
sivel? Nilo ; logo , o nobre ministro da fazenda sua receita, mais o supprimento feito por este exer
nilo tem razio na soa insistencia. E visto que S. Ex., cicio ao anterior; portanto, o dc~cit é de '73,000:000$ 
no correr do seu discurso, appellou uma vez para o a 74,000.000$. » 
nobre senador pelo ParA, como autoridade compe- Repetiu o nobre ministro: -E' este o deficit, nlo 
tente. nestas matarias, ea quero lambem tomar um póde ser por menos. . 
louvado no meu pleito com S. Ex , e appello para o Mas eu ponderei a S. Ex. : 1 quando calculastes a 
nobre senador pela Bahia Sr. visconde de Jequiti- receita de 1866-1867, que verbas considerastes? 
nhonha. Os dous nobres senadores que examinem Tomastes sómente a renda ordinaria, o remanescente 
esta questilo: se deTo repor a verba de 3,348:0008, do emprestimo externo de 1865, e a venda de apo
ou se o nobre ministro é que deve elimina-la do càl· !ices da di-.:ida interna effectuad~ até março: o que 
calo da despeza de 1866-1867. fizestes, po1s, da reserva metalhca do banco, l{Ue 

O Sn. VISCONDE DE 1EOUITINIIONHA: -Entlo sou pertence hoje ao !besouro, o que fi. zestes do papel .. 
perito moeda com que pagastes cêrca de 41000:000N de 

· • • , . bilhetes do lhes ouro . que exiatilo na carteira do 
O Sn. PAMNll~s:-E um,a questão de f!lalS . de banco ? E1ses 4,000:000$ de· papel-moeda, dados 

3,000.01!08, que ~~~ae senSIVelmente na eshmahva em pagamento ao banco o anno passado, esses 
do deficit do exerc!C!O de 1866-1867. · vinte cinco mil e tantos contos, valor do ouro que 

Por~a~to, S~. pres1dente, dado mesm~ que 0 n~- comprastes ao banco não silo recursos do exercício 
bre mmtstro.llvesse carradas de raz~o, guando ex1- de 1866-18íl7? ' 
&iu, com todaa severidade de um direito lu cal ferido. . 
arestituiçAo daquella verba, dado mesmo que o ficlo O Sn VISCONDE DE J'EQUITINIIRNIIA: - Sem duVida 
tosse o que quer S. Ex , o nobre ministro níto teria nenhuma. 
sido justo quando considerou as minhas observa- Sn. PARANIIEIS:- Senhores, IJUando vejo pOr-se 
çõea como o primeiro golpe que eu quiz desfe· isto em duvida, chego lambem a duvidar se é aia ou 
ch~r na. propo~h. NiiiJ, n~o foi lr!Olpe, nilo tratei de noite A ~ora em que estou ~al!ando perante o sena
rem. Mmhas mtenções foriio, silo e serão como do I Po1s que I o nobre mtms.tro, autorisado pela 
devem ser, pacificas; não quiz dar golpes na pro· lei de 12 de setembro a emittir papel-moeda até 11 
posta, s~mente quiz provocar explicações do nobro concurrencia do valor do fando metallico do Banco do 
ministro que possão convencer o senado de que o Brasil ; o nobre ministro, autorisado a emittir papel· 
dr{icit é como o calculou S. Ex, porqae esta qaes- moeda até 11 importancia dos bilhetes do thesouro 
Ião é vital. E' preciso saber a quanto montão os que estavlio na carteira do banco, applicando esta 
~mpenhos do thesouro nos perioaos que se trata emissão parcial ao pagament() dos mesmos bilhetes ; 
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o nobre ministro emilte papel-moeda para pagar os elle resgatado ; a emittir .. para Jlagar os bilhetes do 
bilhetes do thesouro que estavlo no banco, e recebe thesouro que existiào na carte1ra do dito banco ; a _ 
do banco o seu fundo metallico, contando com som· emittir ainda até ao valor do fundo metallu:o. da· 
ma igual de papel-moeda para essa pagamento, e não goelle eshbelecimento, para pagar·aomma iruldth; -. 
quer contem piar como receitado exercício, nem o· pa- llilhetes do !besouro em c~rculação.-Esta é a letra da 
pel-moeda, nem o ouro I Assim se eliminilo duas ver· lei. 
bas de receita que imJiortil:o em cerca de 30,000:000$ I Por isso o nobre senador pela província de S. Pau- ·• · ,;.,, 

A' que vem a consideração da que o nobre minis.- lo dizia o anno passado ao governo:-Estal~i nlo vos - -~ 
Iro nlo J!Bgou ainda ao banco tod-a a imporhncia do dâ recur~os, o papel-moeda que tendes de emiltir j~ 
seu fundo metallico? O nobre ministro não o fez tem destuto : ou é para. pagamento& ao banco, ou .. 
ainda, porque não tinha em nótaa·novas a som ma p&ra pagamento dos bilhetes ilo thetovo que estejllo '- , 
necessaria, e ·porque ao banco nlo vinha disso pra· em circulação. · · · -~~ 
juizo; visto que, recebendo em notas do !besouro o Eis o preceito litterat da lei. Parece que-entil:o tinha· 
valor. do seu ouro, o banco devia, na fórma da lei. s.e em v1sta restringir o papel fiduciario circulante, e 
resg.1t~r somma igual de seus bilhetes. Note-se que hvrar o thesouro do per1go em que estava· sob- um~ 
.esta transacção do governo. com o banco é um inci- grande massa de div1da tluctuante exi1ivel de um 
dente no presente debate, posto que deimportancia. momento para outro. . 

O Sn.- VISCONDE nB JEQUITJNHONIIA :-E de parti- O nobre ministro, porém, achou meio ~e eu nlo 
cular interesse. . conteoto a legalidade do seu procedimento de atas-

O SR. PAI\ANHOS: -Em rigor, o nobre ministro lar-se daquelle rigoroso preceito que resu ta da la- · 
devia pagar immediatamente ao banco o valor do seu Ira da lei. S. Ex. raciocinou e procedeu neste sen
o aro, para que o mesmo banco podesse cumprir sem ti.do : -.pela letra da lei de t!.l ila aeteDibro, eu de
demora a obrigação que lhe impoz a lei, de retirar v1a apphcar este papel-moeda ao resgate de bilhe· 
igual somma de bilhetes da cireulal)ão. Ma~ o que fez tes do !besouro; mas, como por outras leis estou 
o governo? Como precisou do fundo metallico, diri- autorisado a fazer operações de credito, e nas ope
giu-se ao baneo e disse-lhe : « Tendes de vender a rações de credito se comprehende a emiaslo •e 
vossa reserva· metallica, eu· ficarei com ella, e vos bilhetes do !besouro, doo como resgatado& os bi· 
pagarei em notas do !besouro, ou em bilhetes do lhetes acluaes e novamente emitlidos por conta 
mesmo banca jll inutilisados. » O banco annuiu daq'uellas aritorisações; posso, por tanto, a_pplicar o 
promptamente, e foi entr~tanto conservando na cir- papel-moédaâ compra do ouro.doBancodo Brasil, de 
culaçilo a som ma equivalente em bilhetes, que sé é que careço para os pagamento& do exercito e os
obrigado a resgatar â medida que tõr sendo pago qu~d,a que se ach1io em campanha contra o Para
pelo thesouro. goay.-0 banco 9ue nada perdia com isso, cedeu o 

Mas tudo isto não tem nada cJm a questlo da our? pelo cambJO de 2.t. tj.t., fi~ndo O- !besouro 
verdadeira receita do exercício do 1866-1867. Nin· obrJgado a dar-lhe em notas, ou bilhetes do mes91o 
guem contestou qu~ o nobre ministro podesse trocar banco, a somm~ de 2,1i,766:000SOOO, · . . 
o papel-moéda pelo seu equivalente em ouro. O no· Este our~ veiO, pois, fazer as veze~ do papel-mo~
bre ministro, cliamando a íliscussilo para este ponto, d~ que~ le• deu a_? governo, e, todav•a, o. nobre ma
ao. q~e parece, só teve em vista uma censura que lhe mstro d~: « os 2;,, 166:000# nilo silo receda ~o anno 
fo1 fe1ta na outra camara. Eu não disso que o nobre de 1866-:: 1867.» I 
ministro nlo JIOdesse fazer com o Banco do Brasil a Ag~r~ comprohendo o conceito de um dito do. no
operaplo que f'ez. Sei que a lttra da lei de 12 de se- bre m•o•stro. na outra camara: « andlo A ca~a do ourEf 
lembro do anno passado nlo é clara, porque em rigor, que compre• ao banco. » Ora realmente ,6 preciso 
como bem disse o no~re senador pela pl'ovincia .de flzer grande esforço pa~a descobrir a oo~locaçilo le1al 
S. faulo, o Sr. Ca~ne1ro de Campos, ,quando se d1s- daquella som ma metallaca. · .. · · · . . 
co!Ju a mesma le1, "!anda q~e. a em•ssão de papel- Suppooha, porém, .o J;!Obre ministro· (a cous_a·ê 
.moeda por ella autor1~ada seJa, parte par~ pagar ao t1io clara, que quanto mau •• quer explicar mais ae 
banco e parte para retirar da CJreulaçilo h1lhetes do confunde) ; supponha o nobre ministro que nlo fa
lhes ouro •. o governo devia com esse papel não só zia a traosacçilo com o banco, que não lhe comprava 
p~gar os bilhetes do !besouro que existissem na car· o fundo melallico, por niio prellisar : o banco appli
leua do b~nco, mas tambem remir dos mesmos bi· caria o seu fundo metallico, como a lei lhe áeter
lhetes em cuculaçDo. . • minou, no resgato de seus bilhetes ; e o nobre mi· 

O Sn. SILVEIRA DA Motu:- E pagar a divida nistr~ applicaria o papel-moeda, cuja emissllo a lei 
do papel-moeda ·resgatado pelo banco. . automou, As despezas ·do exerci cio: 1\fe~te cas~ os 

O Sn. PARANIIOS: _ .... uma somma igual ao 21i.J66:000$depapel-moe~a.niloconstJtumAoreceJta'f 
fundo metallico do banco. Po~s ~ que fez o nobre mmutro redunda no J!lesmo: 

O S S M 
· em1lhu aquella somma em papel (porque tanto vale 

. n. ILVEIRA DA OTTA :-Isto nllo estã na o contrato como o banco) para trocar por ouro; o 
lei. · ouro nilo é mais do que o valor do papel-moeda que 

O Sn. PARANnos:- PerdOe-me V. Ex., isto está o thesouro tem de emittir. 
expr.esso na lei. Sr presidente, V. Ex. manda-me dar O nobre ministro nos diz que esse ouro lhe tem 
a le1 do 12 de setembro? (E' satisfeito.) Aqui esta s~rvirlo para pagar despezas feitas no Rio da Prata, 
escripto q.ue o governo foi autorisado:-a omittircom como, pois, nilo quer que contemplemos essa verba 
o ·fim de pagar ao banco o papo! do !besouro por de rece1h? · 

7 



'·' 
50 APPENDIC.E. 

Per,11unto ao nobre ministro : onde é que figurarão· tinha supposto, segundo o calculo do nobre ministro; 
esses 25,766:0008 em ouro, e mais o papel-moeda assim sem, sem aquelhs duas verbas de receita, que 
que o nobre ministro emi!tiu para .Pagar os bilhetes sommi\o 29,601:381H248. Deduzindo esta quantia 
do th~sou~o que existião na carto1ra do banco, na daquella outra, temos qu.e o d~ficit de 1866 -.1867, 
importanCJa ae 3.837:000$? Hão da .figurar como tanto quanto se póde lioJe ashmar, não é mator do 
receita, mas onde? Não devem apparecer no exer- 40,968:126$293. 
ci?i~ de 1866-1867, .segun~o o cal~ulo do nobre Peço aos nobrfls senadores que se dignil:o ouvir-me 
~IJ_liSiro, po.sto que seJa rece1ta propr!a.desse ~xer;- nesta hora tão impropria que attendão a este ponto 
CICIO; ond~ uilo apparecer? No cxerciCio segumte? do deLate: 0 deficit que resulta dos documentos do 
~ntão seJ~mos fr~ncos. . . thesouro é de 40,968:000S. Sendo este o alcance 
Se o nobre mm1stro. quer desde Já anhcar dos tres exercícios, o nobre ministro não precisa de 

esses 30,000:~0S (proxtmamente) ao exercJCIO de fundos senão até ãquelle limite; nllo serã preciso 
18G7-186~ •. d•ga-o, e todosocoll_lprehenderão. Mas, habilita-lo pua haver quantia muito superior, como 
o nob~e mm1stro não p~de class1ficar li sua vo~tade é a de cérca de 74,000:000$, em que o nobre minis-
a reeella e despeza .P.ubhea, e não tem ne~eSSidade tro estima 0 mesmo dr ficit. · 

. de alterar a contahtlldade legal, para apphcar uma 0 S s M . s d · d 
parte desse papel-moeda, ou desse ouro, ao exerci· n. ILVRIRA DA OTTA. - cm UVi a. 
cio corrente. O Sn. l' ARANIIOS : - Do contrario o nobre minis-

0 nobre ministro resgatou cerca de 4,000:000S Iro ficaria com uma sobra de credito ; e para que? 
de bilhetes que esta vão na carteira do banco: não N ém poderia applicar ao exercício corrente, porque, 
pagou-assim uma parte da divida do exercício de dando-lhe a ld autorisação só para occorrer ao de-
1866-1867? E pagando uma parte da divida de; te btto dos Ires ultimas exercícios, ou do exercício de 
exercício, não quer que levemos em conta na receita 1866-1867, em que se comprehende o deficit dos 
o papel-moeda emit!tdo para esse fim? outros dous, o governo não ·poderia usar dessa auto. 

O nobre ministro recelleu do banco 25,766:000$, risação para outro fim. E este Excesso seria tanto 
que ha de pagar afinal,com papel-moeda, e dos quaes mais inconveniente, quando niio se trata de simples 
estâ dispondo; não quer que consideremos essa operações de credito, mas tambem de uma avultada 
somma (papel ou ouro) na receita~ . emissão de papel-moeda. 

Sr. pr.es.Idente, me parece ~ue !sto é eVIdente. O Outra questão imJ!ortante nesta proposta, A vista 
nobre. mm1stro ha de t~r J!3Cien~ia, usando da soa do modo como se achilo redigidos os arts. 5• e 6•, 
propna phrase, sou obr1~aao a dJzer-lne que S. Ex. é fixar o q1t~ntum das riutorisações que pretende o 
tem de repOr, no exermc10 ~e 1866-1867, o papel· governo. E' este o segundo ponto do presente de
moeda com que pagou os bilhetes do thesouru que bate 
esta vão na carteira do banco, e os 25,766:000$ em ' · • d li 'd 
ouro que recebeu do mesmo banco, e que h a de A autorJsa~ão do ar! õ é e . m a ; o 8'?V~rno po-
tambem pagar com as notas cuja emilsiio a lei do derã realizar operações de cre~1to, ou emtthr papel
anuo passado autorisou. São duas importantes verbas moeda, até ã som ma de 30,921$:0qos. Não se dá o 
aa receita de 1866-1867; debalde o nobre ministro mesmo com o art. 60! ~nde se dJz:- é facultado 
procurará dar-lhes outro destino. lambem ao governo em1t.ttr papel-moeda até a~ com
. o nolJre ministro, ponderou-nos ainda, a propo- pu to do rcst~ das automações dadas pelas leu Jaes 
silo desta questão:_ a emissão de papel·moe~a tem e taes.- Assim, para saber o q~antum das ~utoma
sido menor, porque ainda não se paguu ao banco toda ções de que tratilp estes dO !JS arhgos, é prec1so saber 
a importancia do seu fundo metallico.- Não duvido o que é esse resto .de auto.rJSações. 
que a emissilo de papel-moeda autorisada ainda não ~eguramente, Sr. pres1dente1 que este modo de 
es.teja feita;. mas porque não o está? t>orque o nobre legJs!~r nlio é o .maiS convemente, mormente e!D 
mmistro recebeu o ouro do B mco do Brasil, e não matertas de receita e despeza : o governo devia 
lhe deu immediatamente as notas; não as deu por- liquidar essas autorisações, dizer- ainda me resta 
que. não as tinha ai~da. promptas, e nem o banco fdculda.de par~ opera~ões.de credito até tal som~a
podia recolher de subJ!o 1gual somma, nem convi- e defimr depois prec1samente o q•umtum da emissão 
nhl que o thesouro lançasse de uma vez em circu- de papel-moeda Em vez disso lê-se na proposta-· 
lacão toda aquella massa de papEl-moeda. poderá emitlir not~s até uma som !Da correspondente 
. 'o nobre ministro nào tornou ain~a effectiva toda ao resto das autonsações ; autof!Saçõas espalhadas 
a emissão de papel· moeda gue a lei do anno passado e_m yarias resol~ções d.e difl'erentes exercícios, e cuja 
autorisou, mas h a de fazê-lo necessariamente, por- hqutdeção susc1ta duv1das, sendo que neste ponto Já 
gl!le ha de pagar ao banco o ouro que tomou. Se o nos mostrãmo1 em desaccordo o nobre ministro e 
Eanco espera pelo pagamento como o !besouro lhe eu : como autorisar uma emissão de papel-moeda 
quer fazer, é porque o j11ro que lhe renderia o ouro, sobre base tão obscura e contestavel? 
se fosse por elle posto em circular,.ão, rendem-II!~ os Vejamos, porém, em que dilferiu o meu calculo 
bilhetes que elle entretanto deixa de recolher. de autorisações do que apresentou o nobre ministro. 

Tornemos agora, depois da digressão à que me for- Deu-se a divergencia cm <lous pontos: L• quanto a 
çfirito as observações do nobre ministro, ao ponto verba de 283:000~, por pagamentos das guerras 
ossencial.d? debate, que é o calculo do d• ficít do ulti- da I ndependencia e do Rio da P•·ata; 2•, qu.aJ!IO á 
mo cxercJCJO. · somma de 4,071:000$, em quo o nobre mm1stro 

Pelo que acabo de ponderar, Sr. presidente, jll se calculou o excesso da despeza votada sobre a re
vll que o deficit não ó de '70,572:5078541, como eu o Cijita do exercício de lS!lü-1867. 
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Enumerando as autorisações dadas por dífferen- o exercício de 1866-1867 teve uma renda superior 

tes leis para operações de credito, o nobre ministro A despeza votada ; a renda foi de 60,000:000H, sem 
começou por dizer que o pagamento daguelles contar com os depositas, e a despeza foi de 
283:000N fôra feito em dinheiro em exerci cios an- 58,871. 725H. Estes dous algarismos dllo uma di11'e
teriores ao de 1864-1865 ( o to dos Ires de que tra- renç1 de 1, lf.I8:275S a favor da receita e nllo contra; 
tamos); e o nobre ministro recordou-nos ao mesmo portanto, desta origem não póde o theaouro tirar 
tempo que esse pagamento das prezas das guerras fundamento para operação de credito. · · 
da Independencia e do Rio da Prata p~dia ser feito O nobre ministro d~duziu a verba de 4,0'71!0006 
per. me1o _de uma opera_çllo de. creihto, segundo n.o .seu calculo de autor1sações, comparando, no exer
a le1 e·spec1al que ~ automou, le1 de 185~. de que CICIO de 1866-1867, a ren~a orçada com a despeza 
V. Ex., Sr. pres1dente, ha de ter mu1ta lem- orçada, entretanto que a leueCere-se ao excesso da 
brança, porqua então tinha eu a honra de ser collega despeza autorisada sobre a renda que e11'ectivamente 
de V. Ex no ministelio. Mais essa lei, mandando tiver o exercieio. lia m~nifesto engano nes.ta parte, 
pagar certas prezas das guerras da lndependencia e do porque o mesmo relator10 de S. EJt. calcula exacta
Rio da Prata (era despeza esta orçada, creio eu, em mente o computo das operações de credito em rela-· 
cerca de 619:COOSl, e autorisando para esse fim ope- ção ao exerc1cio de 186,-1865, comparando des-·c 
raeões de credito, nllo autoristu o uso deste recurso peza votada com renda arrecadada. · , .· 
eX:lraordinari o senão quando a despe n não se po- Segundo o meu calculo,que, como se vê;só dift'tre 
desse fazer pela renda ordinaria. Havendo saldo em d11as parcellas do do nobre ministro, seado uma 
nas caixas do !besouro, só porque a lei fallou de 283:000$ e outra de 4,071:7258; o resto das au
em opPrações de credito, não poderll o governo con- torisacões para operaçõ~s de credito, monta a • 
trabir um empreslimo para aquelles pagamentos. 33,6Ba:665$569. O calculo do nobre ministro dA 
Por isso disse eu, e digo ainda com toda razio que, 38,0,3:3906569, . 
se e nobre ministro nilo nos podér provar que os Mas S. Ex. ni!o pâra aqui, e accrescenta Aquella 
283:000N, pagos pela renda ordinar1a do Estado, quantia os 8,000:000S que o !besouro pode emiltir· 
o forão em ex.ereic10 que deixou ~~~cit e deficit que co_m? antecipação de renda. El~va, portanto, o nobre 
passou, pelo menos, até llquella 1mportanc1a, para mmlStro o resto das automações A aomma de 
os Ires exercicios de que ora nos occupamos, nil:o é 46,043.390$569. . 
possível tirar dabi direito para novas operações de Ora, pergunto eu, é possível comprehender nas 
credito. . autorisações de que se trata esses 8001) contos? Os 

Note bem o nobre ministro o fundamento da minha 8000 contos de bilhetes que a lei autorisa como 1m te
impugnação Aquella verlia, aliàs pouco importante: cipação de renda· só tema applicacão que eslaspa
quando .se effeetua pela renda ordmaria de um ex:er- lavras exprimem: o !besouro emltte l.lilheles atê 
cicio pagamento para o qual a lei linha autorisado ãquelle limite para acudir ás suas necessidades, que 
operações de credito, não contesto que o governo podem nilo acompanhar exactamente as flntradaa da· 
possa usar desta autorisacllo, mas só a admitto no renda ordinaria: silo um supprimento temporario, 
caso de gue o ·exercício tívesse rl~fioit, e dentro dos para dar tempo á arrecadação da receita do Estado, e 
limites deste defilit. Mas em que exercicio se fez o que deve ser pago, retiranilo·se da circulaçlo os bi
pagamento dos 283:000S? O nobre ministro disse, lhetes emitlidos, o mais tardar até ao encerramento 
em seu relatorio, que em exercícios anteriores ao de do exercício. Quando isto nllo acontece, quando os 
186-i-1865. Não !e precisa qual o exerci cio ou quaes 8,000 contos, emitlidos como antecipaçl.o ile renda,· 
os exercicios em que teve Jogar o dito pagame~t_o; e, não silo resgatados. e!'l tempo dentro d~ ~xercicio, e. 
se não estou em erro, creto até que o exerclCIO de com rendado exerelCIO emqueforiloemlllldos,aegue-
186.1-1865 não fez supprimento ao anterior. se que este deixou um de{ir.1t,e que o governo violou 

Mas esta verba de 283:000$ é uma gota no oceano a lei, se esta eircumstancia extraordinaria não foi· 
em que estamos navegando; a verba mais impor- prevista e autorisada na mesma lei. 
!ante é a qne diz respeito ao calc1!Io da diffmnça Ahi tem o sena·io outra di11'erença ·em que o nobre 
entre a receita e a despeza de 1866-1867. V. Ex. ministro me parece não ter razão, e 11ue por isso 
comprehende bem a necessidade que tenho de mos- espero ver eliminada deste debate por S. Ex:. 
Irar donde vem a minha di vergencia com o nobre Examinemos agora a imporlancia das autorisações 
ministro. pedidas pelo nobre ministro. · 

A lei de 28 de junho de 1865, ar!. 15, autorisou Quer S. Ex, pelo ar!. 5o, autarisaçilo para opera-. 
operacões de credito para pagar o de~oit que resul- ções de credito, ou papel-moeda, até A somma de 
lasse da despeza votada comparada com a receita do 30,925:371S217. Quer, pelo art. 6o, autorisaçiio para. 
exercício. O nobre ministre, para calcular, por conta emillir papel-moeJa até 11 importancia do resto tlas 
desta autorisacilo, até que som ma poderã fazer ope· autorisar.ões dadas pelas leis anteriores. 
raQões de credito no exerci cio de 1866 -18G7, tomou Este rês to de autorisaçõe~, segundo o meu calculo, 
a despeza votada e comparou-a com a receita vo- não excede de 33;688:6658569; pelos calculoa do 
ta da: aqui estã a minha divergencia com o nobre nobre ministro, sobe a 46;043:3908569 
ministro da fazenda, Ent mdo que quando a lei Som mando as duas autorisações pedidas pelo no
autorisa operações de credito para pagar o deficit hre m.i.nislro, temos que S. Ex. poderá fazer opera
da receita ordinaria em relação ~ despeza, a lei não ções de credito, ou emillir papel-moeda, até ã 
falia de um defi,cit imaginario, e sim do que effecti- quantia de 76,968:761$736. 
vamente resultar da despeza votada ou autorisada Ora, Sr. presidente, quando estou convencido de 
na lei, comparada com a renda arrccadu,la. Om, que o de~oit dos tros ultimos exercicios não excede 

.·· 
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de 41 mil contos, segundo os dados actuaes do the- autorisado uma emissiio de mais de 76,000:000#; se 
souro, poderei, para supprir esse defocit, autorisar o o limite real fbr o dos bilhetes do !besouro em 
governo a emitlir papel-moeda até 76,968 contos 1 circulaçlo, porque e~tuomma sfja inferior i ante· 
Não é possível ; cumpre que a autorisaçilo corre~pon- rior, teremos um limite eventual, e, portanto, des-
da á 11ecessidade dos Ires exercícios, Uo approx1ma- conhecido. _ . 
damente quanto seja possível estima-la. Ni'lo é pos· Or~, a assembltla geral não deve votar uma emissllo 
sivel que a liquidaçlo final do exercício difira em de papel-moeda, sem que possa prever a influencia 
tilo grando som ma da que ora se calcula. que essa massa de moeda tiduciaria iri exercer na 

Se o nobre ministro quizesae aqui prover ao exer· circula cão economica do paiz. . 
cicio correate, eu comprehenderia a applicação que O nobre ministro disse muitas vezes: - nllo ten· 
esse excesso podtria ter ; mas

1
se não se trata disso, clono emiltir de chofre essa somma de papel-moe

se trata·se somente dos Ires u limos exercícios, e se da.- Eu não presumi que essa tosse a inten9ilo de 
o deficit destes, pelo que se conhece, não excede S. Ex.; mast dada a autorisap~o, !L dos admJitirilo 
de 41 mil contos, como autorisar operações de cre- a hypothese ae circumstancias tão apertadas, que o 
dito1 ou emisslo de papel-moeda, até '76,968 con· lhesouro se julgue obrigado a emiltir, senllo toda a 
tos 7. Esta som ma é superior mesmo ao deficit cal- som ma, pelo menos uma grande parte de lia em,curto 
culado pelo nobre ministro, sem levar em conta o prazo. Ora, esta supposiçllo ó de mão efieito para o 
ouro que recebeu do banco, e o papel-moeda que exterior. 
emitliu para pagar bilhetes do !besouro que exisliilo Qual é, porém, o fim da emissão do papel-moeda 1 
na carteira do dilo banco. E' este um ponto que devemos examin.r. Acaso o 

o Sn. Pni!SIDEN1'E DO cONSELHo diL um aparte. papel-moeda é destinado a pagar o d~{icit dos tros 
ullimos exerci cios, que se acha no todo ou em grande 

O Sa. PARANnos :-Fiz a dislincção que o nobre parle repre>entado peloM bilhetes do thesouro em 
ministro indica. Sei e disse- que o nobre ministro cireulação? Por outros termos, quer o governo emit .. 
pede, no art. 5°, autorisaç1io para fazer operações de tir papel·-moeda para livrar-se da contiogencia de 
credito ou emittir papel-moeda altl30,925:000H, e no uma divida fluctuante dessa natureza e tilo avultada 1 
art. 6• pede autorislf1o para converter em papel• . Pretende o governo só emiltir papel-moeda quando 
moeda o resto das operações que póde realizar em não possa absolutamente occorrer por outro modo 
virtude das leis anteriores. ao pagamento de bilhetes do !besouro 1 Mas neste 

Fiz esta distincçi!o·: o nobre ministro não pediu caso eslá 0 governo resolvido a evitar que por novas 
autorisaç~o para usar do resto das autorisações, se- emissões a divida fluctuante de bilhetes suba outra 
ria superabundancia; pediu-a no art. 6• para conver· vez á som ma que se julga perigosa? 
ter esse res.to de orerações em papel-moeda. Mas é a Eis, senhores, que!tões que devemos ventilar: se 
mesma cousa, imparta tudo uma faculdade dada ao passa 0 papel·moeda por causa da grande massa de 
governo para operacões de credito ou papel-moeda, bilhetes em circulação, e á medida que estes forem 
segundo o meucalculo,até6~.614:035821'7, e, segundo sendo resgatados por notas, o thesouro for por Q.utro 

. os calculo~ do nobre ministro, até 76,968:'760821'7. lado emillindo novos bilhetes, o perigo que se q11er 
Estou intimamente convencido de que isto é de- evitar reproduzir-se·ha successivamente, e teremc·s 

masiado, e peço ao nobre ministro uma demons· d · d · "' · • d 1 d 
t "' lh t' d 11 d 'th 1. e u e emm .. o -em emJss~o e pape -moe a. raç .. o ma em a 1ca os seus resu a os an me 1cos, 'd 
porque o caso o .eXiJ:e e cumpre ao senado apreciar O Sn. VISCONDE DB IEQUJTJNIIOIIHA:- Sem duv1 a. 
se o deficit é na verdade lilo considerava! como pre- O Sa. PARANHOS: -E', r.ois, necessario vêr alé 
SUP'Põe a proposta e assevera o nobre ministro. qae ponto esse perigo tl rea , ou esse r~ceio é fan-

Em mataria de algarismos não bast~o meras con- dado; até que ponto o !besouro corre o perigo de 
jecturas e aupposições, é preciso pôr o prelo no uma demanda de pagamento dos seus bilhetes em 
branco,e provar com dados exactos, e pela logica do circulação. Senilo é de presumir que reflua ao lhe
calculo, que se tem razão. . · · Rouro. toda essa somma de bilhetes, então jt a necas-

Sr. P.residente, devo concluir, jli tenho abusado sidade de emittir papel-moeda, unicameute à vista 
muito da paciencia do senado. . desle perigo, eB!arA red'uzida. . 

0 Sn. VISCONDE DEJEQUJTINIIONII.\ :-Não, certa· 0 Sn. VISCONDE Do\ JEQUJTINIIONIIA:- Apoiado·; 
mente. muito bem. 

O SH. POHJ>IIO :-Nilo apoiado. O Sn. PARANHOs: -Não Jwemos a emisEão além 
O Sn. PARANHOS:- Pelo que respeita li neces- do strictam~nte necessario. 

sidade do papel-moeda, eu disse hontem, ainda que .Allega·se que a existencia de uma divida fluetuan
mal, quanto me P.areceu bastante para que o senado te como essa, avnltada, e cujos prazos de vencimen· 
conhecesse as minhas disposições a esse respeilo. to silo muito curtos, pela maior parte de um a Ires 
O meu voto estA deJlendente nesta parte das luzes mezes, é de grande perigo para o thesouro, e pede· 
que o debate deve ilerramar subre tão importante E e papel-moeda 1,1ara resgate dess~ divida; mas ao 
questão. mesmo tempo de1xa-se plena liberdade ao governo 

Não poderei votar pela proposta la! qual, ou sem para crear nova divida da-mesma natureza, e por con· 
uma limitação expressa, isto é, sem que o nobre mi- sequoncia para fazer nascer a mesma coutingencia e 
nislro fixe na lei o linlite que tem na sua mente. O collocar-nos na necessidade de uma nova emissão 
limite da proposta, ou nilo é limito conhecido ou ó de papel-moeda I 
exagerado. Se tomarmos como limite da emissilo de O nohre ministro fez uma reflexão que tem mui lo 
papel-moeda o das operações de credito, teremos peso em meu espírito, o na qual, portanto, estou do 
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inteiro acc6rdo com S. Ex. O nobre miniatro disse· procurassem um titulo .de renda l!lSUro,.como ll&ate 
nos :-se nilo dais ao governo o recurso do papel· caso tanto interease acharilo em emprega-los em 
moeda, teri elle de haver quaai todos os funaoa de bilhetes como em apolices, 4 .evidente que preferirilo 
que precisa por meio de bilhetes do thesourp, cor- o segundo meio. . · · 
rendo a evenl11alidade de uma ex:igencia de. paga· SuJlponhamos agora que a taxa do jlJrO .doa bllhe· 
mentos a que nilo posaa satisfazer .por me1o da les sej~ superior A taU .real doa juros das . apo· 
emissilo de apolices e de.outroa expedienteallnan- licea, attento o preço por _que eataa .ejlo emltli~u.: 
c~iros ; e neste estado de cousas o governo absorye é claro que poucos aerilo oa que procurem apohcea, 
todos os capilaes disponil'eis, deixando o commor· que renderllo6a "10f0, quando tenllilo.do mesmo tbe· 
cio, para a~sim dizer, sem o ar que deve respirar.- aouro bilhetes com Juro de.8 ou 9 'li. . . 
Esta retlexllo do nobre ministro· tem muita impor· Ha, portanto, um meio: lermo; entre aa dual by· 
tancia: en qnizera que nestas questões nllo .allen· polheses que acabo de ~11urar, .e, procurado eaae 
dessemos aómente As necessidades do thesouro, maa meio-termo, as duas med1daa n_llo repugnilo .. uma i 
tambem As do commereio e da lavoura. outra, antes se eoncililo; .porqne, nma.parte dos_to· 

Com efl'eito, admira como ocommercioea lavoura madores ou eompradorea de1aea titulo• querem ~m 
t~m podido resiatir a uma pressilo làG prolongada, emprego permanente para as suas economiu; ontroa 
desde qne se reatringiu·a emisallo do Banco doBra- as q11erem fazer render, conaervando-u diaponiveia, 
sil, e a guerra fez do !besouro o primeiro necessi- para applicaçlles futuraa, em prazos maia ·OU menos 
hdo, e quasi unico depositaria das economias par- curtos. · 
ticulares. Se por ventura pode~aemos chegar A situa· Segundo onvimoa ao nobre ministro da fuend•, 
c~o que o nobre ministro flg11rou, de dispen iar o •• · f d d d · 
Íhesouro para o eommercio e para as demais indus- S. Ex. es ... 10 orma 0 8 que poucoa éaeJ40 em· 
Irias do paiz uma parle dos capitaes disponíveis, pregar seus capitua em apolicea, porqne oa querem 
que elle tem absorvido e contiuúl a absorver, seria ter disponíveis; eu, porém, poaao tambem aftirmar, 
uma sensível melhora em nosso ~atado economico, por informaçlio que merece-me eoRilanoa, que ha 
Mas 0 q11e eu vejo é qne se aconrelba papel-moeda, muita gente que ae dispõe a comprar apolieea desde 
b lhetes de lheso11ro até onde este meio for possivel, que .ellas bancem, '8 nio 0 tem feito, porque todos 
e apolices como meio auxiliar deste ultimo : logo, não prevêm que ellas nilo se conservarilo lla collçio 
cre1o que do papel-moeda pma vir beneficio ali!!m actual. · . 
à lavoura e ao commercio entretanto que preJu- Mas, se os bilhetes do !besouro ,oft'erecem a van
dicarA o nosso credito no' exterior e causarA uio lagem de correrem com~ moeda, porque alo ao 
pequeno dao1no no interior. ' portador e de prazo mu1 curtos, e ae. ellea dão o 

Se h I b 1 • mesmo· juro ou maior que o das apolicea nlo é de 
R ores, em rou-se ao governo a gnns meios, prever que as apolices. nllo poderão allrahlr oa ca

em hora nilo aumcientes por si sós, capazes de alie· pilaes que pGdem Jlrocurar 0 emprego que lhes fór 
nuar, quando nilo evitassem, a conjunctura extrema mais rendoso f Mndem-se, porém, estas çondições, 
que o nobre ministro figurou. Esses meios consis· e veriio que as apolices despertarão maior concur
tem na emisslo de bilhetes a prazos que libertem o rencia. 
!besouro da pressão actual e a conversllo de parle 
dessa divida em apolicea. Se o lhe ouro se dispozer E aerA r~l o perigo que o. nobre miaislro Og11rou 
a pagar um juro mais alto, como tem pago em outras quando nos disse q11e por ease modo os posauiilores 
occasiões, pois jA pagou até 10 •t. em circumstan- de bilhetes da !besouro irilo lodos convertê-los em 
éias ordinarias, estou certo de que uma boa parte apolices? Se assim aconlecesae, o nobre ministro. 
dessa divida vencival dentro de seis mezes ace1larà teria obtido um srande lriumpho, porq11e teri;l con· 
prazos de um a quatro aonoa. Se o goverPo nllo qui- solidado a sua d1vida 1luclunte. 
zer emitlir apoli~:as a preço muito maior do que o Observou, porém S Ex : sa assim acontecesse, 
de algumas emissões nilo muito remotas e feitas nos se os portadores de bilhetes os quizessem converter 
tempos de paz, lambem creio que ha de colher maior em apolices, que-recurso dabi viria ao theíouro f 
producto deste meio, levantando fundos sem aug- Mas, para que pecle o governo papel-moeda 't nlo é 
meolar o perigo da diTida ameaçadora ou a necus- para pa~ar esss divida, se o pagamento lhe fbrexi
~idade do pa{lel-moeda. · . gido 't Pois as apolices satisfazem ao mesmo 11m sem 
. Todo o Jlengo do thesouro cifra-se nessa avultada us gravames e perturbaçllo do·papel·moeda. 

divida em bilhetes de curto prazo. O Sn. VISCOI'IDB DE lEQUITINHONRA :- Seria fazer 
O Sn. VISCONDE DB JEQUITINIIONHA : -Erro gra· com que a divida lluctuante se consolidasse, e isto 

vissimo. se faz todos os dias. · 
O Sn. PAnANnos:- Mas di~serilo aqui que elmvar O Sn. PARANHOS:-Por consequencia, baoutros 

a taxa de juros doa bilhetes e baixar o preço das apo- rec11rsos, ha outros meios. N!lo .digo que todos estes 
lices, silo duas operações que se excluem mutua- meios dispensem a necessidade extrema do papel· 
mente. Tal nlio ha, senhores. moeda; mas é preciso restringir a expressão desta 

O que importa l•aixar o preço das apolices? im- necessidade aos seus verdadeiros termos, e fazer 
porta pagar o lhesouro um juN maior do que o de com que se acredit~, dentro e fóra.do pair, que o 
6 '/o, comquanlo a taxa nominal seja a mesma. De· governo só em ulhmo caso recorrerá'& este expe· 
mos que o juro dos bilhetes fosse igual ao juro real diente, que o !arA do modo mais conveniente e sem 
das apolices: aquelles que quizessem emp1egar seus ultrap,ssar certos limites que elle de accordo com 
capitaes de um modo permanente, e para esse fim as camaras tenha fixado em lei. · 
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qub nunca se adoptasse semelhante meio. 
O Sn. PARANIIOS :-E' muito tarde, Sr. presi

dente ; mas eu preciso ainda aecrescentar ligeiras 
observações a respeito da mataria do art. 8• da pro
posta : perdOe-me V. Ex. e os demais collegas que 
com tanta paciencia me têm ouvido. 

Expõe a materia de duas proposições, uma de 26, e 
outra de 27 de julho d~ 1867, que a camara dós 
Srs. deputa1os ~nviou ao senado, approvando di
versas mercês pecuniarias concediaa,, em atten
ção a servicos militares de guerra, por decretos do 
poder executivo de 14 de março íle 1867, de 29 
de dezembro do 1866 e de 2, 5 e O de janeiro 
de 1867. 

I 

. Sr. presidente, o que eu disse a respeito das 
substituições anticipadas de papel-moeda, é o que 
se contém na letra do art. 8• do projecto em 
discussão. O espírito da disposiçíl:o será outro, mas 
a sua letra parece condemnar toilo e qualquer meio « Estíl:o sobre a mesa, afim de se darem brevemente 
de substituwilo antecipada. para ordem do dia, duas. proposições, que a camara 

Eu não aàvoguei o systema anterior pela qual o dos Sr·s. deputados env1ou ao senado, sendo uma 
anno passado se mandou ir da caixa da amortização datada de 26, e a outra de 27 de julho proximo 
para o thesouro uma nllo pequena som ma de papel- pass~do. 
moeda, para sar emittida pelo mesmo !besouro, sem O objecto das proposições é a approvação de mercês 
que s.e po~esse saber nem suppor que nas províncias pecuniarias, que por decretos de diJTerentes datas o 
estam rellrada da Circulação •suai somma das notas poder executivo, em atlençilo a serviços prFst~dos 
em substituição. na actu~J guerra Mntra o Paraguay, tem conced1do, 

Este facto foi illrgal, e só pode ser justificado por já a militares que, ficando inutilisados para o serviço 
um bill de in:lemnidade, dado que elle não tiveose do exercito, em consequencia. de ferimentos rece
origem na imprevisão do governo, ou fosse determi- bidos em combate, não podem procurar meios de 
nado por um caso de forca maior. subsiatencia, ou carecem de meros sufficientes da 

O que eu observei é qúe o projecto actual, a estar- subsistencia, já a familias dos que fallecllrão em com-. 
mos pelo sentido literal do art S•, reproduz a dis- bate, ou por outras causas, que se declariio. 
posiçãdo prohtibitiva da Ie.i de

1 
12t de setemb

1 
ro

1
do anno Il. 

passa o por ermos eqUiva en es, e, por an o, pro
bibe, como esta, que as substituições, fóra da caixa 
da amortização, se facão por outro modo que não 
seja pela renda ordinária. E como a renda ordinaria, 
e é o caso actual, nem sempre JlOde fazer taes adian
tamentos, é claro que da h i resultará grave embaraço, 
principalmente quando as substituições se repetirem 
ou forem avultadas. 

Parece-me incontestava! que o art. soda proposta 
não fez mais do gue repetir a disposição da lei dó 12 
de setembro : «ficando prohibida a substituição por 
meio de.antecipações feitas pela caixa da amorti:a
çãn, sob as penas do art. 175 do codigo criminal. » 

O que silo antecipações feitas pela caixa de amor
tização ? Muitos dirão :- a entrega de notas do 
thesouro sem ser por troco ou substitui~llo eJTectiva, 
em outros termos, é qualquer som ma de papel-moeda 
que saia da caixa da ainortiz~ção, sem que entrem ao 
mesmo tempo as notas substituldas 01·a, como aqui 
se trata de um facto que a leiqualifica como crime, 
ent.endi e ent~ndo que se devij attcnd~r muito ao 
sentido li!teral da lei. 

O nobre miuistro, porém, responde que o seu 
pensamento não é impedir que a caixa da amortiza
ção faça supprimento de notas ás !besourarias de 
província, para ·as substituicões a que eltas devão 
proceder, mas ovitar quo nô thesouro ou nas lhe .. 
sourarias se faca emiosão que não seja por substi
tuição eJTectiva. • 

« A mesa formulou, sob as letras A. e B, as duas 
tabellas auuexas 

cc Cada uma deli as refere-se ã proposição corres-
pondente da camara dos Srs. deputadus. 

c As tabellas contém os seguintes esclarecimentos: 
« t,o Os nomes dos pensionistas : 
« 2.o A classe, bem como a importancia annual das 

pensões : · 
« 3,o A data dos decretos de concessão: 
« 4.o Os motivos, que ojustifieão: 
cc 5 .• Os documentos, que acornpanhão os decretos: 
cc 6 o O numero dos decretos da concessão: 
« '7 ,o O numero de pensionistas. 

III. 
c A proposição a quo se refere a tabella letra A, 

tem a data de 26 de J'llho, e comprehende trinta e 
cincn pensões e trinta e sete pmsionistas. 

cc O numero dos decretos é de trinh e cinco. 
« I.il-so em primeiro Jogar na proposição o no mo de 

Antonio Victorino d·JS Sant0s, so!Jado do 1• corpo 
de voluntal'ios da p~triu, impossibilitado, em con
sequencia de ferimentos recebidos em combate, de 
procurar meios do subsistencia. 

«Com relacão ILs pensões approvadas por ~sta pre
posição, toda's e! las f rrão conce·lidas por decretos 
do poder executivo de 14 de março do c.rrente 
anno, e, iL exccp~ilo d9 seis, os_unicos documentos, 
que as acompmhilo Sit) as cópias dos decretos de 
concessão. 

Não está bem manifesto este pensamento de S. Ex. 
no ~rt. 8. o da proposta ; mas não insistirei. llesolva 
o nobre ministro a duvida por mim suscitada como 
juh:ar mais conveniente. 

' As seis proposições, a ·que acaJ:.a do alludir-se, 
são as concedidas: 

Tenho completado, Sr. presidente, minha replica 
ao nobre minrstro. 

Nos debates seguintes procurarei definir precisa
mente o 01eu voto. 

ALGUNS sns. SENADORES :-Muito bem, muito bem. 

ai.• A D. Adelina Ala Paraíso nloura. 
C< Prova-se por certidões e outros documentos que a 

agl'aciada casúra corn o official, actualmente Jallo
cido, ern 23 do junho de 1864 na matriz do Santo 
Antonio (lU o do Ja11Ciro) ; que deste consorcio lhe 
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licáJ'a um filho menor de nome Eduardo, nascido «No termo da inspecção a ~ue o official foi sujeito 
em 24 de novembro de 1865; que S9U marido falle- em 6 de novembro de 1866, lê-se o seaointe: 
cêra na cidade de Corrientes em 3 de abril de 1866 « Corpo 22 de voluntarios da patria.-Posto-Te
em consequencia de molestias adquiridas em cam- nente.--Nome-Antonio diJ Cunl1t1 Frota.-Idade
panba, e que 11 agraciada niio percflbe pelos cofres cincnenta annos·- Naturalidade- Bahia.- Lesões 
publicas quantia alguma a titulo de pensão, tença, ou molestias-Eventraçãó :e ameurf:!le.-Parecer da 
meio-soldo ou monte-pio. · junh -Incuravel,lllcaptu do serviço do exercito.» 

« 2.•A D. Maria Luiza de NoronhaWoolf, mili do A par disto lê-se lambem a respeito deste·pensio-
alíeres do estado-maior de 2• classe Carlos Luiz nista o que, com o fim de exclarecer a mataria, n;to 
Woolf, morto em combate serà inutil resumidamente expOr. 

« Prova-se por certidõeR.e outros documentos que • O conselheirJ director da directoria fiscal, in-
a agraciada é mai do official fallecido, e que este formando em 26 de novembro de 1866 o requeri· 
morrêra durante o bombardeamento fdito pelo ini- mento do agraciado, exprime-se nos termos que 
migo contra a ilha fronteira ao forte de ltapirú; e ·abaixo se transcrevem: . · 
outro sim que a mesma agraciada é viuva, tendo seu « O supplicante, tenente de voluntarios da patria, 
marido fal!ecido em 14 de maio de 1839, e que é « pede o posto de capitão honorario, e uma pensllo, · 
pobre e vive honestamente. « a!legando achar-se inutilisado por ferimento rece-
. «3.• A D. 1ulia Candida de 1\Iacedo Galhardo, « b.1do e.m comba.te ~ attestado, q!le apresenta, do . 

vmva do cap1tiio Joiio Carlos Gllhardo, fallecido em o CJrurgJão .. mór mtermo do exerc1to nilo confirma · ·" · 
consequenc1a de mal estia adquirida em campanha; « a all~gaçiio i ~as como se trata de remuneraçilo.de 

«Prova-se por certidões e outr. s documentos que « serv1ços m1htarea, entendo que deve ser oov1da . · 
a agraciada casAra com o official, hoje fallecido, em « a di~ectoria do pessoal. » . . 
24 de junho de 1858

1 
na frPguezia de Nossa- Senhora . «A mf~rmação do chefe da 1• secçlto da repar

do Desterro da provmcia de Santa Catharina, e que hçiio do aJudante general, datad~ de 19 de dezembro 
deste consorcio existe um filho menor; que o olli- de 1866 conclu~ pelo.modo seguiRia: . 
cial fallecêra em 19 de outubro de !86!i em marcha « Esta offic1al ve1u do 1• corpo do exere1to, 
com o exercito, e que a agraciada se conserva no es- « aprese~tando-se nesta directoria em·18 de o~tu-
tado de viuvez, e vive honestamente. « bro ui!Jmo. 

« 4o • A D. Maria Francisca Dutf de Aguiar. « Foi ferido na batalha de 2t. de Maio, como se 
« Prova-se pGlr certidões, e outros documentos « publicou na ordem do dia n .. 1125. . · . . 

que a agraciada c•sâra com o official hoje fallecido na « Comquante não se encor.tre entre as ul.llmas 
cidade do Uio Pardo ( provincia.de S. Pedro) em 17 « partes dos commandan~es dos. ~orp,os relabvas A 
de março de 1860; gue deste co~sorcio ficAra um « batalha, em que o supphcante fo1 fer1~o, ado COIIl• 
filho menor de nome Honorio, nasc1do em 25 de de- « m~ndante d~ corpo. a que elle pertenc1a, na qual se 
zembro de 1863; que a agraciada conserva-se no « yeJam menc1on~do~ seus actos de bravura, nem. a 
estado de viuvez e vive honeshmente ·e que seu « Junh de sande md1que o ferimento que elle recjl
marido estfl contemplado na· relaçilo dos officiaes « beu, como cansa das molestias que elle solfre, 
mortos no mez de novembro de 1866 nas linhas « comtudo o attestado daquelle commandan!e, que 
avançadas, e bombardeios nos dous corpos do exer· « tanto abona sua conducta e valor, os sernços do 
cito. « supplicante, suis ~nfermidadea e idade parece A 

« 5 a A D Maria Luiza Amalia Ramos mãi do •. secçi'io que o conshtuem mereeedor das honras, e 
t t' d •Ó d 1 · d ' · J « da peasi'lo que pede. » . e.ne1,1 e o "' corpo e vo untar~os a patrJa alio « Á. proposição a que se refere a tabolla letra :t., 
R1beJro Ra111os, morl? em combate. . approva em ultimo Jogar a pensão mensal de 808. 

« Pr~va-se por. cerhdões,, e outro.s documentos que concedida repartidamente a D. Anlonia Maria do 
a agrac1ad~ é mi'IJ ~o offiCJal falle~Jdo, e que act~al- Jesus, D. Marianna Isabel Soares Pinto, mlli e irmlls 
menta é. v1uva; poiS IJUe seu mar1do João Francisco do capitllo·tenente Joilo Soares Pinto. 
~amos fallecõra n~ d1a 13 de outubro d~ 1866, na « Os motivos desta concessão forilo sem duvida 
Cidade de Petropolrs; que o. filho da agraciada mar- serviços relevantes prestados pelo distincto official de 
r~ra no ataque de ?"'de maJo de 1866, e que a agra· gue se trata, mas não serv•ços de guerra contra o 
c1ada é pobre, e .v1ve ~onesta'llente. . l'araguay. . . 
r· «6.• A Antomo da Cun~a Frot~, capilão hon~ra- «A pensão foi concedida pór um só decreto; mas 
Jo, o qual eu; conseqtlencta de ferimentos r.ecebJdos sendo Ires as pensionistas, esta circumstaneia ex~ 

e!D combile, e!ldo !enente, carece de meJos suffi- plica a razi'io de serein trinta 8 cinco os decretos \lo 
Cientes de su bsutenc1a. ode r h · 11 « O agraciado pretendA provar com diversos at- C. r execu IVO, quo acompan ilo a pro~oSJÇ o, 8 
testados que prestou 'muitos bons serviços contra 0 rmt~ e sete o numero das pessoas agraciadas co111 

· J>araguay. ·' . pens es. 
« Em um destes attestados assignaJo pelo com- IV. 

mandante do 23 corpo d~ voluntarios da_ patria, a gue « A proposição, a que ~e refere a tabella letra B, 
o agraciado pertence, Marcolino do Moura A11íu· comprehende quinze pensões concedidas por outros 
ll.f!OI'C[u•, nada menos se diz do que o seguinte: tantos. decret?s ~o poder executivo, e o numero de 

« E' beiJa a conducta do supplicnnte, quer civil, dezese1s pens10mstas. 
quer militar, accrescendo que está além do com- « Das pemões uma foi concedida por decreto de 
mum dos homens em bravtll'a, e sangue-frio. » 29 de dezembro de 1866, dez por decretos do 2 ·de 
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· · de 1867 quatro por decretos de li do mesmo'' « Faz-se especial menç. ão d~sl~ pcm_llo, nllo s6 para 
~~=:r: u a po; áecreto de 9, notar a f•lta de do~umentos JIISitficallvos, ~as ~am· 

c Das ;iensões contempladas na pro)Josição s6mente bem a cmumslanma de serem duas ~s pens1omstas 
doas vem acompanhadas de documentos. contempladas no decreto, o que ell:phca a ra_zilo, por 

«As duas pensões a que acaba de alludir-se, silo qu~ os ilecrelos,, que acompa~hlo a propos1çilo, silo 
as concedidas : 

1 
. qmnze, e dezese1s os ~enuom~ta~, de que a propo· 

« 1.• AD. Maria Augusta Guedes de ;4-lmeida, vi.u· siçil:o approva as merc s peeumarua. 
· va do capitlo do 30 corpo de vofuntar1os da palrta, V. 
Manoel Galdino da Silva e Almeida, morto em com· «Além das informacões, quase acabam de prestar, 
bate. . como complemento, e remate das que conslilo das 

«Esta pensilo foi concedida por dtcreto de 29 de tabellRs annexas, vê-se ~ue a importancia ann~al de 
dezembro de 1866. · todas as pensões conced1daa pelo poder execui!VO e 

« Prova-se por certidões e ~utros ~ocume~tos que contempladas e approvadas pelas duas proposições, 
a agraciada casAra com o otlic1al, hoJe lallecldo, em qne .8e achíto sobre a mesa ser à de 14:930$. a sab~r: 
8 de fevereiro de 1862 na freguezia de Nazareth Tabella letra A. , . 8 94-JSODO 
(Bahia) e que vive em pobreza e honestamente, » , 8 , li.986SOOO 
ten:lo-s~ recolhido ao convento de Nossa Senhora • ' 
das Mercês em 13 de março de 1865. Total 

c 2.• A Antonio de Lima Brandão, cabo de esqua· 14:930SOOO 
dra do to batalhão de infantaria. . . VI. 

c Estapensllofoiconcedidapor decreto de 9 de Ja- «Como resumo e conclusão das observações que 
neiro de 1867. · precedem, a mesa: . 

c Prova-se pelo termo de inspecçãot que se )av~ou « Considerando que, conforme o art. 102 § t 1 da 
em 2 de maio de 1886, ser a les~o ao penstoms~a constituiç~o, as mercês pecuniarias depend'em da 
atrophia da perna direita em consequencia de feri· approvaçil•> da assembhla geral: 
menlo por arma de fogo na coxa. «Considerando que a concessão de mercê~ pecunia-

« Ajunhjulgou-o incuravel e incapaz do serviço do rias augmenta a despeza do estado; 
exercito, e na casa respectiva faz a seguinte obser· « Considerando que uma das mais i~J!portantes 
vaçilo : attribui~ões da assembléa geral é zelar e f1scahzar a 

c Ferido em Paysandtl. Grão medi o. De um aviso a despeza public~, .Protegendo, em be~efi~io do Ira· 
«de 19 de novembro de 1866 consta que o Sr. minis- balho e da industria, a sorte dos cootr1bumtes; 
« tro do imperio solicitAra do da guerra que, em ra- « OJI'erece o seguinte 
« zllo de Dão app!l'ecerem os papeis que servirão de 
« base á reforma desta praça, S. Ex. se dignasse de 
« mandar proceder a novo inquerí to para poder saber
c se se o supplicanteestavainbabílitado,niio sómente 
«para o aervtço do exercito, mas tambem para procu· 
« rar meioa de subsiatencia. 

PAIIBCBR, 

« f • Que as proposições da camara dos Sr. depu· 
dos devem entrar em .ducussilo. 

« 5I • Que o relatorio da mesa deve ser impresso e 
distribuído na fórma do estylo. . . 

« Paço do senado, em 6 cfe agosto de 1867.-Yis· 
conde de Abae!ê1 presidente.-José dtJ Silvo Ma
frr!., t,o secretario -Fretlen'co de Alme1'tla e Albu· 
querque, 2.0 secretario.-Thom~.t: Pomplo de Sou.t:tJ 
BttJsil, 3.• secretario. ,, · 

«O cirurgiio-m6r de divislio Dr. 1osé Ribeiro de 
« Souza Fontes, em officio de 13 de dezembro da
« quelle anno, informa ao ajudante general que o 
« quantum, a que equivals o gráo medio, de que trattJ 
« a cópitJ da acta dfl inspr.cção do cabo de esqutJdrtJ 
«Antonio dt Limo Brandão, é ao IJUB actualmente a 
«junta militar classifica como polendo difficilmente 
« ganhar oa mei~s de subsistencia. J -

7 « Entre as pensões approvadas ha ainda duas, de DISCURSO PRONUNCIADO NA SllSSAO DE DE AGOSTO 
que convem fazer espec1al mençlio. DE 1867. · 

«A primeira é a que ror decretodelidejaneiro do o sr. Carneiro de fJauapo•r-Sr. pra
corrente anno foi concedida a D. Eufrazia Gomes da sidente, com custo me resolvi â entrar nesta discos· 
Gama e Mello, viuvado capitão do 4,o batalhão de silo, a mais importante da actualidade, Sei avaliar 
infantaria Hortencio Maria da Gama Souza e Mello, quanta responsabilidade pôde vir do voto que tenho 
morto em consequencia de ferimentos ree;bídos no de dar sobre o assumpto de que nos occupamos; 
ataque de Curupaity. porém, senador do imperio, membro da commissilo 

« Nilo ha um s6 documento que instrua o requeri- de fazenda desta casa, julgo do meu rigoroso dever, 
menta, que a parte dirigio ao governo em 6 de De- nas circumstancias melindrosas do paiz, emittir com 
zembro do anno anterior. franqueza o meu pensamento, com o que, se nilo 

« A segunda verR a ser a que por decreto daquells prestar outro serviço, farei ao menos o de excitar 
meRma data de 5 de Janeiro foi concedida a D. Rosa mais a discussão e aclarar assim melhor uma ques
Balbina de Araujo e D. Maria da Gloria dd Araujo Uo, para cujasoluçilo todo o exame-sério e profundo 
Costa, irmiles do 1 o tenente da armada Joilo n~r- não será demasiado. • 
nardino Moreira, que morreu em serviço, achando- V. Ex. e o senado sabem que até hoje não tomei 
se embarcado no vapar Mayd pertencente A esqua- a menor parte nas discussões; diversas causas tilm 
dra em operações contra o Paraguay. para isto concorrido, entre ellas, nil:o querer nem de 
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leve servir de embaraço ao governo, e antes deseju ferioridade nos ultimas tampos do commando do Sr. 
auxilia-lo quanto fosse possível. Outra causa per- general Polydoro1 e em que recebeu o Sr. marquez 
tonce A minha habitual falta dd saude. No em tanto de Caxias; o gue rez com que a gu_erra durasse altl 
nesta questiio, cuja gravidade é immensa, e na qual hoje, e tem ollrigado o !besouro a carregar com dea
me persuado que o governo vai errado, e preciosos pezas excessivas, e conlinae a soft'rer sua desastrosa 
interesses do paiz poderão ficar comJ!romettidos e pressão. . · 
sacrificadca, nilo me é possivel ficar calado, Por espaço de quasi um anno o gove1no cruzJu 

O governo continúa a braços com uma ~uerra, para os braços quanto a remessa de gente ; nilo formou 
a qual nilo ha brasileiro qué não deseJe, o peça a depositas de soldados·: não os tinha em_ parte alguma; 
Deus a solução mais honrosa; e todos os recursos jufgou q11e as forças que paravão no Paragoay erilo . 
para isso precisos; o governo os tem obtido, e ba de mais que sufficientea para vencer; nilo considerou 
continuar a obter do pajz e das camaras, que tem que .as doenças e os combates iiio todos os dias di
nobremente sabido comprebender . e cumprir um zimando essas forças ; e o resultado gue depois 
s&nto dever. Ninguem, pois, tem a infelicidade e o trouxe. o combate de CuropaUy acabou de compro
pouco patriotismo de procurar crear embmços ao metter a posição do exer~ito, e a sorte da c~mpanba. 
governo: assim estou muito persuadido de que qual- e poz em relevo o descu1do do governo. Forposo foi 
quer que seja a OP.inião que eu vã emitlir, nilo se que o actual miniaterio fornecesse de gente o exer
lla de enxergar nella outra influencia que nilo seja o cito, e o fizesse com toda a pressa; e com a maior 
amor pelo bem e gloria do nosso paiz; a menor in· rapidez, ci que o levou .ã nilo fazer a esr.olha dos 
fiuenc1a de partido; e se ha de fazer a just:pa de crer meios e a mandar para o exercito a colloclir em 
que eu desejo que o governo actual recella quanto frente ao inimigo gente que não é como aquella que 
antes as mais satistactorias noticias das operações terião fllrnecido os depositas feitos ã proposito; 
da guerra (Apoiados.) Estou persuadido de que estes gente que foi engrossar o numero de doentes do 
votos e estas esperanças serão brevemente satis- exerci!o: gentebison~ae ass!ma menospropriapara 
feitos. . · . · o serv1ço do combate 1mmed1ato. • 

Mas, senhores, se a guerra com que tem-se lutado Cons1dere o senado quantadespezade maia trazem. 
merece toda a nossa ~e:licaçNo, não devemos tambem ao !besouro 6, 8 mezea, um anno de mais d~ perra I 
esquecer que teM causado males gravíssimos ao es- Veja donde lhe vem os actuaes apuros, e a grandeza 
lado; e que se as cou!as publicas não forem encami· dos vexames que o paiz jã aolfra r · 
nhadas com sabedoria e previsão, esses males toma- Se a guerra estivesse acabada, a noa1a quellão 
rãõ proporções assustadoras. acerca de recursos para o !besouro era facil e nilo se 

Ora, senhores, a proposta do governo, cuja dis- julgaria obrigado o Sr. presidente do conselho a vir 
eussilo nos oceupa, é uma destas questões, CUJa so- pedir emissio de papel-moéda, que tem uma depre~ 
loção menos prudente se me antolha prenhe de eiacilo de 25 •/0• Elle nilo o faria r · ·· . 
grandes e duradouros desastres. ~· notavel, Sr .. presidente, que o ministerio trans-

Lembra·me, não sei se foi o anno passado, tra- acto cuja missiio, segundo so1emnemente declarou, 
!ando-se da· guerra com o Paraguny, houve quem era debellar a guerra, e que continha em seu seio 
aqui dissesse que o peior mal de que estavamos uma das pessoas que mais podiilo saber das circum
ameaçados não eril:o tanto os Arandes gastos da guerra stancias dos belligerantes, e avaliar asna índole· e 
como a perturbaçiio e desordem em que ião e se en- recursos, e portanto os de que podia diapbr o Para
caminbavilo as nossas finanças. Assim, Sr. presiden- guay, o Sr. Saraiva, cruzasse os braçoa e' perdesse 
te, pãde ser que acabando a guerra, com gloria como todo esse tempo. . 
espero e desejo, se as nossas financas não tiverem E não foi só esse o mal q11e o ministerio actual 
sido administradas com previsão e 'criterio, a per· herdou do que lhe procedeu ; outro mal tambem foi 
turbaçilo interna que ficará, os desastres da fortuna esse abandono doa expedientes financeiros que po
publica e particular serão laes que por muitíssimos dião ter pari passu alliviado o thesouro e que, es
annos o paiz terá de gemer. E' debaixo deste ponto quecidos, ficou o thesouro na posit.ilo de apertó 
de vista que vou encarar a proposta do governo. gue o Sr. ministro da fazenda nos denuncia. 

Antes, porém, devo declarar ao senado que d.is- Como é, Sr. presidente, que antes do !besouro 
cutirei pura e simplesmente a proposta: não . trarei ter 50,000:000S de bilhetes seus, quando os cabe
para o debate questões alheias, questões J!Oliticas ou da&s que querião ir para o !besouro avultavilo ·na 
outras; unicamente farei uma excepção relativamen- praça; o governo, que estava autoriaado a'fazer todas 
te a alguns factos da administração; e isto mesmo, as operações de credito, não lançou mio de alguns 
porque se relacionilo estreitamente com esta dis- desses expedientes, que em ontroa paizes têm apro-
cussão. veitado em circumstancias identicas ? Pois nilo se 

Pri"ncipiarei por este ultimo ponto. poderia ir convertendo essa divina, exicivel a todo 
Que causas tem retardado a conclusão da guerra ? o momento, não só em apolices, mas sobretudo em 
(.!ue causas levflrlo as nossas finan~s, o !besouro bilhetes do !besouro, a prazos longos? Em oeea-

nacional aos apuros que nos rer~re o Sr. ministro da sino e circumstancias como estas, os emprestimos 
fazenda ? . provisorios, por poucos annos, têm provado bem, 

Sr. presidente, pesa-me declarar, que minha opi- e si'io, portanto, na ordem dos recursos, doa mais 
nillo é que, se o ministel'io que precedeu ao actual, inculcados; emprestimos que dêm tempo a sahir-se 
não tivesse afrouxado qunsi um anno cm provar a das difficuldades, a tomar alento, e a procurar, pas
necessidade da guerra quanto a seu pessoal, o exer- sada a crise, em circumstancias melhores, recursos 
cito não se acharia como se achou em posição de in- definitivos. O governo devia ter proposto aos capita~ 
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listas receber o dinheiro que elles tivessem, por 
dous 

1
â quatro annos, com juro mesmo maior do que 

esse que se paga actualmente. Senl!ores, quem pre
cisa de dinheiro, quem todos os dias se vê cercado 
de despezas, não ba de estar regate~n~o t/2 ou t %, 
para depois ir ao papel··moe~a; Fo.1 amda um le~ado 
e um mão exemplo que o m1msterio passado deixou 
ao actual. 

Feitas estas observa~ões, entrarei no exame da 
mataria. · · 

A proposta do Sr. ministro da fazenda é para acu
dir a um deficit; mas pelo que S. E~. mesm~ ex
pendeu em seu relatono e pelo que d1sse na d1scus .. 
são, sobretudo da outra camara, vô-se que 6Uil pro
posta, tendo por fim a satisfação de. ~m defir.it, 
tem vistas sobre o futuro. O nabre mmntro quer 
occorrer a encargos que já pesão sobr~ ~ thes~~ro, 
quer atlivia·lo delles e por este. alllVIO faCilita~ 
meios para as novas dtspezas que tiver de fazer. E 
debaixo destes dous pontos de vista que vou consi
derar a proposta, . 

Em primeiro Jogar avaliarei o à~ftcit. Não ire1 
entrar em um exame miudo das cifras, Os nobres 
senadores e deputados que tomãrilo p~rte ne.sta 
discussão concordArão toCios que o de(ic1t reumdo 
dos Ires exercícios é de '70,000:000 a 72,000~000t5. 

banco H 000·000$, que obteve pela emissão de bi
lhetes d~ thesouro , restando Ui,OOO:OOOH , cujo 
pagamento ha de ser feito pelo mesmo {lrocesso: 

H ontem mesmo, em conversa, eu disse aqUI. ao 
nobre ministro, tomando a liberdade de servir-me 
de uma expressão de que. S. ·Ex. usou na camara e 
de que usou lambem aqUI, Acerca destas deducções 
ou subslrac~ões, eu disse ao nobre minislro:-n~o, 
guanto ao ouro do banco, V. Ex. h a de ter paciencJa.! 
ha de reppô•lo para ali, e lambem os 3 a 4,000:000# 
Je bilhetes do !besouro que pagou ao banco, 

O Sn. PAnANnos :-Tambem exige a reposil('io? 
O Sn. CARNEIRO DE CA!trns :-Sim, senhor. 
O Sn. PARANHOS :-Então elle repõe. 
O Sn. CARNEIRO DE CAIIIPOS :-Eu desejo saber o 

que tem feito o nobre ministro deste ouro do banco. 
0 Ss. !•RESIDENTE DO CONSELUO·:-Peço a palavra. 
O Sn. CAnNEmo DE CAMPOS :-Elle mesmo jã o 

disse. Tem-o ap_P,licado para as despezas da g11erra, 
então não tem s1do um recurso? 
Ma~. disse o nobre ministro, tenho este rec11rso é 

verdade, mas tenho d.e o pagar, e como não me Ui nos 
encargos do !besouro este pagamento, lambem ten!1o 
direito de não metter os metaes como recurso. Ass1m 

1 O SR. PAI\ANHOS:- Não apoiado. _ 
O Sn. CARNEIRo DE C.úrPos: -0 nobre senador 

que me interrompe tenha a bondade de ouvir-me 
até o fim, que não ha de reclamar. O nobre senador 
reconheceu no principio do seu discurso que o 
deficit era de 72,000:000,~, mas depois fAz deduc
ções das quaes algumas eu lambem julgo que devem 
ser feitas, que reduzem consideravelmente o dtficit. 

pareceria esquecendo a lei que o anno passado re- I;.· 
formou o banco ; mas o caso é que o encargo que o l 
nobre ministro tomou de pagar ao banco lâ lhe está ;. 
abonado nessa lei de setembro, com papel-moeda. · •· 

O Sn. PARANHOS :-Até aquella somma. 
O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS :-Até aquella som ma. 

Partindo do ponto de que pela a.valhção do no
bre ministro da fazenda esse deficit é de 72,000:000$ 
procurarei examinar se com effeito se deve habilitar 
o Sr.: ministro da fazenda com recursos para paga
mento desses 72,000:00M. -

Observon·se na outra camara, e o nobre senador 
por Mato-Grosso lambem observou aqui, que não 
era possível que o Sr. ministro da fazenda no cal
culo dos recursos de que tem disposto no actual 
exercício de 1866,;.,.1867 não considerasse duas ver
bas, de verdadeiros recursos que teve ã sua dísposi· 
rão e de que usou. 

Quando o nobre ministro quízer pagar ao banco o 
ouro que lhe deve, ou indemnizar-se do que por ella 
j à pagou, e pelos bilhele.1 do !besouro, nào tem que 
pedir mais nada ás camaras; porque aquella lei já 
lhe dau meios para tudo isso. 

Ora, o nobre ministro da fazenda teve de executar 
a lei de setembro,que mandava applicar 29,000:000H, 
pouco mais ou menos, ao resgate de bilhetes do lhe· 
souro; o nobre ministro entendeu que era melhor 

E' um delles a som ma de 25,000.ooo,sooo de me· 
taes que o governo comprou ao .Banco do Brasil, e 
o outro a somma de 3 a 41000:0006000 de bilhetes 
do thesouro que estavão na carteira do mesmo 
banco, e lhe farão pagos na fórma da lei de setem
bro do anno 'passado. 

O nobre mmistro não aceita esta opiniâ'o, e julga 
que destas quantias deve fazer conta á parte. Disse 
que o recurso dos metaes elle tem destinado para o 
supprimento do exercito e da armada, que é um re
curso que está sujeito á este onus, que o governo 
para pagar parte dos metaes e para pagar o resto teve 
de fazer e !ta de fazer operações onerosas, á cuja li
quidação, portanto, o 1/Iesouro está e fica sujeito; 
que se lhe querem contar os metaes como recurso 
a abater no âc~c1t1 devem !ovar á conta do passivo 
do !besouro a quantia correspondente aos onus e 
pagamentos que apontou, que dos metaos pagou ao 

comprar os metaes ao banco Eu o felicito; f~i uma 
operaeila melhor: tendo de fazer tantos suppnmen
tos em met:Jes para o Rio da Prata, era melhor com· ~ 
prar o ouro ao banco do que deixa-lo vender para de- •• 
pois ir compra .. lo mais caro. . · 

Mas, demos que o nobre ministro não tivesse com- r; 
prado os metaes ao banco, que con1equentemente r; 
recebe1se da caix~ da amortíza•ão a emissão que lhe 
dá a lei de setembro do anno p~ssado e a applicasse !~ 
para as despezas da guerra, não era um recurso? f..i 
Erão 20,000:000$ em papel, e a operação do nobre 1:· 
ministro consistiu sómente em trocar moeda-papel ~ 
por ouro ; mas 11em por isso deixou de ser um re- l 
curso, recurso para o exercício de cujo deficit Ira- . :i 
tamos. '' 

Consideremos a queslão por outro lado. Dell!OS ,·...,·'.,~; 
que o nobre ministro, fazendo uma opern~ão peior .,. 
do qua fez, em ve~ de comprar o ouro resgat•va Li· 
lhotes do thesouro, pergunto~ N<1o é recurso para o i.:·, 
lhes ouro o meio do pag,lr suas dividas ? O dc~cit 1''1. 
seria o mos mo? Não diminuirja? Jlor certo. Isto ó 1 

; 

claro a todas as vistas. .,•'J 
o n obre ministro com cJJ'eito ainda deve parlo 
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. desse ouro, mas quando o quizer pagar abi estA a data da promulgacão desta lei; mas o nobre ministro 
caixa da amortização; a lei o autorisa para della tirar mesmo já deelaróu que .não duvidava fixar esta 
a quantia necessaría para fazer este pagamento ou o quantia. . . · . 
d0s bilhetes do tbesouro que tiver emittido para 0 SR, PRESIDENTE ·DO CONSELHO: - Na 31 dia-
obter papel do. banco que golpeado ~n!ra para a cussão. 
ca1xa ile amort1zação. A operação eonmt1a em tro· . . · . . . 
car papel-moeda por ouro, mas nem por isso deixou .o SR. CA!'NEIRO DE CA~IPOS :-Bem;· nllo ms~stl-
0 ouro da ser, como era 0 Jlapel-moeda, um recurso re1 a respeito desta q.uantum ; ne!ll er~ J!OSSIV~l, 
como eu jA disse aini.la. melhor quando mesmo se ace1tasse a proVld~ncll ~a emt~-

. ' · ' . . . slio do Jl&pel-moada, que em uma le1 se de1xasse tr 
E tanto 1sto ~verdade que o n_obre .m'!l'~tro ha ~e a faculdade de emiUi·lo illimitadamente. · 

c~ncordar com1~0 que, se elle amda 1ns1slir na op1- sr, presidentP, trazido 0 debate a este ponto a 
mão de q!le a le1 de setembro orden?u-Jhe que res- questão importante que resta examinar é a Jo!J 
f,l'atasse. lnlhetes d.o thesouro, se amda a execuçlo meios de que convém Jançar mlo para acudir ao 
desta parte da le1 eslâ em smpenso, e elle tem defi_cit collocar o tbesouro em posiçlo de nlio soft'rer 
de executa-Ia, r~sgatando com aquelle papel-moeda embar~ços e muito menos de nilo satisfazer As suas 
25,~00:000$ de b1lhet~s, neste ca~o, chegamos a dar dividas. ~ara isto 0 nobre ministro da fazenda, 
ll_lelOs para res~atar b1lhe.tes do tbes~uro ~m quan.. como ha pouco observei, julgou que nlo estava 
l1a. mu1!o ~uper1or 11 reahdade da ex1stenc1~ delles, sufficientemente ·armado cem as·. autorisações que 
po1s ex1st1ndo cerca dt1 50,000:0~08 na Cl!Culaçilo tinha isto é com a autorisaçlio para ·operações de 
que o governo quer resgatar, a_utor1sa·se ass1m o go- crediio e pede As camaras que o autorisem a emittir 
verno a resgatar 75,000:000; tslo é um excesso de papel-~oeifa · · 
25,000:000S de bilhetes que nito existem, o que é . : . · •. 

·inadmissjvel. Sr. pres1dente, mu1to bo~s razões o nobre miJ!IS• 
. Iro terá para fazer este ped1do ; comtudo, apezar do 

. O Sn. PRESIDENTE DO coNsELIIO : - Sem dtiVIda valor dessas razões, eu julgo que . uão era ainda 
O Sn. CARNEIRO DE CAIIPOS :-Na proposta o no- tempo de chegar a tal extremidade. 

bra ministro pede quanto a papel-moeda50,000:000S Quando li o relatorio do nobre ministro da fa· 
pará resgate de bilhetes do !besouro. Mas, pela lei de zenda, quando li as primeiras discussões da camara 
setembro tinha autorisaçilo para resgatar25,000:000S dos deputados, entendi que o governo julga VI! que 
ahi estão '75,000:0008 de bilhetes do !besouro. Oade nenhum outro meio era capaz de trazer recurso ao 
existem· elles? Foi, pois, o ouro, como o seria o !besouro senão a emissilo do papel-inoeda. Depois, 
papel com que se o comprou um recurso, e recurso pela continuação dos debates, pelo que aqui expen
que deve ser contado e não pó de ser eliminado dos deu o' nohre minidro da fazenda, eu· compreliendi 
meios que o governo teve e tem no actual exercício. qae o governo entende hoje que é possivel obter 
Por consequencia permitia o nobre ministro que eu por outros meios estes rec11rsos; mas não quer ficar, 
J'epita-quanto ao ouro do banco e a outra parcella póde-se dizer, debaixo da espada: quer a~tes ter. a 
l1a de reppO:lo para ali. espada nas suas mãos, para resolver as dlllieulda-

Mesmo quanto a bilhetes do !besouro que 0 nobre d~s como lhe parecer ; .o governo qn~r estar .armado 
ministro pagou ao banco, com que os pagou? Pagou do papel-moeda, par~ !mar-se ~u ~ôr1gar-se de apu
com papel-moeda que lhe deu a lei de setembro, ros, "!esmo para obr1gar os cap1tahstas que têm se11 
portanto com um recurso extraordinario que veiu dfn.~e1ro no !besouro a conserva-lo nelle. Com 
favorecê-lo neste exercicio e de que elle se serviu. effc1to, JlODdo de parte a boa fé,, co~o recurso para 

Assim, Sr. presidente, abatenélo deste credito de ver-se hvre de um credor, o mau fac1l é o de p~pel
'72,000:000S cerca de 29,000:000S pertencentes a es· moeda,. mas com relação a um credor de quem a1nda 
tas duas verbas, restão 42,000:000 ou 43,000:000H. se prec~sa não_póde ser recurso, porque elle fintado 

Para occorrer a este d··ftcit assim reduzido ji tem em 25 f, e ma1s, não volta lll. . . . 
o gowrf!O autorisa~ão para fazer opmções ele cre- Antes, porém, de entrar nesta questi!o eu d1re~ 
dito, creio que até 40,000:000H ou 41,000:000H; lambem afguma cousa sobre ~ma outra, que nilo o!fe 
portanto, 0 que se acha. flóde-sa dizer, a desce- recendo agora resultado prahco, ~o entan. to serv!rA, 
berto silo 2 OOO:OOOfl ou 3 OOO·OOOH um pouco para.esclarecer.a maten~ a este respe1to. 

. ' ' · ' Eu não entro nesta questão para c1tar pensamentos 
U.II Sn_. SEII'ADO!I dã um aparte. dos escriptores, e pdncipios da sciencia; nem repe· 
O Sn. CARNEIRO DE CAntros : -ltlas as autorisa- tir aqui o que todos os escriptorea têm dito sobre 

çues que o nobre ministro pede agora não são só- papei-moeda; hei de examinar a questão debaixo do 
mente eara operações de credito; pela ra~ilo que ao ponta de vista pratico •. O nobre ministro quer papel 
principio eu disse, o n:bre ministro quer acudir a moeda para evitar encargos grandes para o tbesouro, 
toh a sua missão; elle nilo tem vistas sómente no disse que outros meios seriilo, nilo impossíveis, mas 
pagamento1 na satisfação deste deficit, quer lambem de grande desvantagem. A questão, pois, é saber-se 
a possibiliaade do thesouro Nalízar meios de fazer o que vai ser mais oneroso para o thesouro, para o 
face â novos encargos quo todos os dias acodem, e pa1z, se o papel-·moeda, se as operações de credito. 
que não podem ser satisfeitos pelo expediente das Sr. presidente, aqui examinou-se se o p_apel-mocda 
autorisações que tem. _ era um imposto ou era um emprestimo. Eu a fallar a 
. O nobre ministro pede pois autorisação para emít- verdade direi a V. Ex. e ao senado que não sei o que 

hr uma quantia de papel-moeda igual ao valor dos elle é : o que sei ó que depois de emittido em certa 
hilhetos do thesouro quo estiverem na circulação, na escala de recursos já perdendo do seu valor a conli-
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nuar a ser admittido, esmaga tudo.IJmposto, ao me- o prejuízo, a quem se vai dar a indemnisaçllo7 Note 
nos do que falia a nossa constituição, não ó. SerA o senado que o papel-moeda chega a certa ileprecia
empreshmG ? Sê-lo-ba ainda que contra a vontade ; çilo, dahi por iliante cessando as emissões todos os 
porque na verdade quando o thesouro emiltir que o recellem e podem estipular os preços nao tem 
4, õ ou 6,000:0008 e entrega-los a um credor de bi- mais o prejuízo .que anteriormente outros tiverito: 
Jhetes, dizendo-lhe que aquillo quer dizer 4, li ou para o portador actual t pagamento do papel pelo 
6,000:0008 é mangar com elle, porque dâ-lhc uma valor da emissão é, portanto, um dom inteiramente 
quantia que ambos sabem que jA no mercado tem gratuito. A s1im os que elevArão a oitava de ouro a 
25 Ofo menos de seu valor. · 2N500 e a 4N fizerão uma lei muito legitima, mas é 

Depois disto note-se que este mal que o credor innegavel que houve bancarôta; alia, porém, deu-se 
soffre logo, nunca mais é resarcido nem pôde se-lo todas ali vezes que novas emissões foriio gradual
por maia resgates que fação. Daqui vem a legitimi- mente depreciando o papel-moeda. 
aade das leis que successivamente elevArão a oihva Nllo é, pois, 0 papel-moeda um emprestimo. Esta 
de ouro a 2N500 e a 48; não são as leis do bancarôta, porém nilo é a questão que interessa. A CJU&stlo é 
silo leis muito legitimas ; a bancarôl3 fez-se e está na saber se o thesouro pôde obter recursos mdepen
emissl!o -do papel; a bancarôla est~ em pagar com dente desta emissão. O governo entende .que póde, 
uma moeda que não tem pelG facto do credor aquelle mas com muita desvantagem para o thesouro, como 
valor· que devia ter; valor que o mesmo credor vai se vê no relatorio (IB um trecho) A queatAo por
todos os dias diminuindo; eu, se lhe achasse algum tanto é saber qual dos expedientes é menos desvan
nome (nem .ha nome) diria que era uma falsificação tajoso para 0 thesouro. 
da moeda ã semelhança do que com as de ouro e · 
Prata muito se fez em outros tempos, quando os go- Eu jã ponho de parte esse asco que ha por toda a 

fi · 1 " 1· 1 parle ao papel-moeda ; ponho de parte o que tem 
vernos em apuros nanceiros • c anues mamen e feito todos os novernos que ha pouco se tem achado 
cunhavão moeda com peso de metal nobre mailo in- " 
ferior ao que se inculcava. em posições difficeis; tal tem sido e terror ou descon-

Em outro tempo a oitava de ouro valia 1~600; fiança do papel-moeda, que elles lã vão a elle mas 
emittiu-se por annos papel-moeda no pé deste valor: por tabella; vão aos bancos (e ha uma razão mnito 
duas leis, porém,· disserllo depois, 0 papel-moeda poderosa para isso), vão aos bancos, estes emit
assim emlllido só valerA de ora em diante dons ter- tem e os governos tomão o seu papel; eu daqui ha. 
ços do que valiat e pala segunda lei dons quintos do pouco explicarei a razão disto. . 
nlor por que fo1 emittido I Mas, Sr. presidente, o thesouro tem pago o di-

Nesse tempo houve quem propuzesse que em vez nheiro que recebe a 6 o;. ao anno dando llilhetes do 
de elevar assim o valor da oitava de ouro, se desmo- !besouro a prazos não maiores de quatro mezes; as 
netizasse uma parle do papel, isto é, se reduzisse o apolices vendem-se a 88, 89 e 90 correspondente a 
seu valor a metade ou menos disto; era a inesma um juro de cêrca de 7 o;,. Ora, qual sarA o juro que 
cousa quanto a quantidade do meio circulante. Não poderia convidar os portadores dos bilhetes do lhe
se adoptou, porém, este expediente, porque tinha souro, cujo prazo se vencesse, a deixar no the~ouro o 
muitos Inconvenientes; adoptou-se este outro que seu dinheiro por prazos maiores e mais folgados para
respeitava os contratos existentes, todos os compro- o !besouro? Fallo a este respeito, pcrque é uma 
missas e as posições economicas em qne de annos pergunta que faz grande peso sobre os ePpiritos, a 
tado se havia cellocado. Mas forão essas duas leis seguinte :-o que ha de fazer o governo se ltie vierem 
uma dupla bancaróla? Mas ni!o I Quem emprestou·7 exigir o pagamento dos líO,OOO:OOOS que· tem de 
·quem foi o prejuilicado pela depreciação? Depois bilhetes do thesonro?- Em 10 lo~ar direi que os 
que o papel tem gyrado tempo, o seu possuidor donos dos bilhetes não virão exigir o pagamento, 
actual, comquanto se considere subrogado ao primi- porque não tem em que empre~ar melhor o seu di
tivo que se aiz ter feito o emprestimo, não lhe ficou nheiro : este tem ido para o thesouro em uma quan
subrogado nos prej'uizos da depreciação. Estes pesâ- !idade que nunca lembrou a ninguem que lá iria, 
rilo só sobre aquel e. porque? pelo estado economico do paiz, ninguem 

Com que direito, pai~, ha de este ser pago pelo acha quaSI emprego para o seu dinheiro, e emprego 
valor primitivo para indemnisar-se de prPjuizos que que julgue seguro. Este estado de desconfiança tem
não elle, mas aquelle soffreu? Quem, a ser empre.1- se prolongado lambam com o os lado da guerra; tudo 
timo, teria direito a ser pago pelo valor primitivo da está ainda muito perturbad~ quanto ã movimento 
emissão seria o possuidor primitivo do papel-moeda. industrial e emprego de capilaes. Estou muito certo 
Ora, como saber quom forâo os possuidores prejurJi. que n.1o se vão tirar do thesouro 2stas capitaes, 
cados pela depreciação? Quanao se ernitte papel- sob1·etudo se o thesouro quizer pagar mais alguma 
moeda, e o dão a mim, por exemplo, que tenho ven- cousa que 6 'I•· E porque não se ha de o !besouro 
cimentos no !besouro, dão .. me um bilhete que não pagar? Repetirei a pergunta que fiz ha pouco :-pois 
vale o que devia valer; mas o chapelleiro, o logis- quem deve e deve babtante e ainda precisa ha de 
ta, etc., a quem eu compro e pago jâ eleva-me os estar re~:ateando 1 •;. para se atirar á um expediente 
pre9os na razão desta depreciação, cobra preços su- ruinoso? 
perwres; quem soffre o prejuízo? Sou eu, poda-se Eu estou se o !besouro ofTerocesse a conversão 
conceber que em algum tempo o thesouro venha a dos bilhetes que tom em bilhetes a prazo de dons a 
pagar integralmente o valor primitivo ? a quem ha Iras annos. (porque ú preciso dar espa9o ) n juro maior 
ile paga .. Jo 1 ao portador do então do bilhete, que não em prOJJOrção do prazo, havori:t mu1to quem a qui
sou cu o que nada perdeu? Não se sabe quem levo zcsse e preferisse ter o sou dinheiro assim a rondar 
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do que ser pàgo em papel-moeda, Esta dilferen~a de O Sn. CARNEIRO DI CAUAOS : -E' maia vantajoso, 
prémio que encargos traria ao thesouro? menos desvantajoso, menos encargos traz ao lhe-

O Sn. SILVEIRA DA Moru: - Os P.osauidores de souro emittir papel do que fazer as operações de 
apolicea vendiA:o-as para ter antes bilhetes do lhe- credito? Eu avalio os encargos dos dous expedien-
souro. tes; comparo-os entre ai para resolver. . 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - E porque se havia O SR. SouzA Fa&Nco : - Neste ponto nilo ha 
de vender aa apolicea? · duvida. 

O SR. SILVEIRA DA M~TTA:- Porque é melhor O S11. CARNEIRO DE CAMPOS: -Ora senhores, eu 
10 do que 9 %· sei bem quaes silo as necessidadeu deveres doago • 

O SR. CARNBIIIO n:s CAMPos : -Esta desigualdade vernos, e sei lambem gue a salvaçilo publica nlo ae 
cessaria logo que se attendesse lambem às apolices escreve nas leis i. nos d1as do perigo, eu direi como 

Mas, direi ao nobre senador: gnando mesmo i1lo disse um notavel estadista, nos dias de perigo, cada 
se désse, o que seria se as aJlohces descessem um um salva seu paiz quando póde e conforme póde, o 
pouco? Era um mal que alfeetava momentanea· nobre senador entenda-me. 
!!lente o paiz, e que só prejudicaria o jrgo em &JIO· Mas . diro, colloquei-me no terreno da questlo 
lwes, mas nil.o a massa dos .que as tem para re~ila, e dias~ a v. Ex. que nilo havia de divagar aa pro.! 
e que eonslltuem e generabilade de seus possu1do- posta, e só mente dJaeuti-la. Ora, se o nobre mimslro 
res. ila fazenda dissesse. c eu nilo tenho outro meio »: 

O Sn. SILVEIJU DA MorTA: - E' peior recurso do mas diz: c o menos desvant3joso é este, papel-moe· 
que a emissilo do papel-moeda. . da. » Eu, votando por emquanto contra a faculdade 

o Sn. CARNEIRO nE CAu:Pos :-0 augmento de juro de se .eJ!littir paJI&I, ee nas. ultimas discussões o no-. 
dos bilhetes produzindo o e !feito lembrado pelo nobre bre m1n1s~ro .da fazenda d1s~er que .nlo pód~ preen
senador faria affiuir capitaes para 0 thesouro e tira- ch~r a musi~ de que estA 1neumh1do sem us~•.e!l 
ria o governo dos embaraços. E. pensa 0 nobre se· he1 de dar-Jh a. Mo~ tome o governo a respona•b•h
nador que os possuidores de apolices ficilo bem dade.: eu . niio ~sso~·~ o meu nome a uma obra que 
aquinbeados sendo pago seu juro em papel·moeda 1 eonsldtr.J .de mfe~•ctdade. Portanto, pauar-ae-ha 
'Ao que vai Jrear reduzido esse juro? entre Scylla e CharJbdes. 

O SR. Souu FnÁNco: -Resta saber se haveria O ~n. SILVI!JRA DA· MorTA: - O mAo foi abrir a 
~ muencia. · torne1ra o anno passado. 
o ·sn. SILVEIRA DA MorrA : -Coneertava por um . O Sa. CARNEIRO Dll CAMPO&: ~O mAo nlo ê tanto 

lado e estragava por outro. lato, como a lemhran~a do bom Imo. 
O Sn. CAnNRJRO DE CAMPOs;-Sr. presidente, 0 go· . O Sn. SJLVXIIU DA MorrA: -Apoiado, 

ve.rno 1astaria mais uns mil contos nesses dons O SR. CARNEIRO DI CAIIPOS : - Oh I o gonmo 
ou Ires annos , ou menos mesmo porque nada contando com o bom tino1 com a perspectiva da ta
inhibe o governo, acabadaa«uerra, de entrarem ope- cilidade de obter permusao para emiltir papel
rações de credito mais efficazes e menos onerosas. Mas moeda, podia bem esquecer, ir convertendo gradual
demos que este infeliz estadolde guerra continae com mente estes encargos do thesouro, estas dividas 
o p~pel·moeda, o !besouro nlio tem prejuízo? Esh tluctuantes i pelo que hoje o !besouro nlio teria 
é. qne é a questão. Estes 25 Ofo que etle jll. tem de 50,000;0008 a ameaça-lo eomo ae diz. Eu elitou 
abatimento n~o devem. ser levados em conta, e o que nlo ameaçlo; ameaçar para que? Para receber 
mais que ha de ainda accrescer com a nova emisslo, em papel·moeila com uma depreciaÇão destas? 
que eu estou persuadido gne irá de 30, 35 e 40, gra· Mas eu ouvi na discuaslo que se o governo nilo 
dual mente? N4o é prfjuizo para o thesouro? ror habilitado com o papel-moeda e ie continuar a 

O Sn. Souu FRANCO:- Estamoa entre Scylla e co~servar esses bilhetes do thesouro, ainda que com 
Cbarybdes i mas é preciso pasm adiante. ~ms onus, o .!besouro nito darl de mão a essa quan-

0 SR. CARNEIRO DE CA~!Pos; -Se se avali1lo os t1~ade de. c~p1tal que elle tem preso e e~tAtaltaJ!dO 
encargos que vi!o pesar sobre o !besouro, creio ue llmdustr•~. é um dos argume~tos qu~ ~em semdo 
a minha argumenta~ilo é logica q para a eonssão de papel-moeda .• é facilitar ao go· 

.' ·, verno o pagamento daquelles bilhetes e despreniler 
O Sn, SouzA FRANCO:- Nmgucm falia melhor. o capital que ali estll : tenho ouvido isto. 

. O Sn. CAnNEJR~ DE CA.MPOS : -:- Os encargos das O SR. viSCONDt: DR 1EQV1TINHONIIA : -Tem razão: · 
operações de cred1lo.po.r JUro ma1or silo afinal me· eete é um dos argumentos. 
nos onerosos1 pecumar•amellte, ao thesouru do que 0 S S F M · "' o papel-moeaa R. ouu RANco:- as n .. o consegue. 

O Sn:SouZA FRANCO: -Admitia i mas-Scylla e O Sn. VISCONDE DB 1EQUITINIIOl'IH.\:- De fórma 
Charybdes-ande para diante : esta 11 que é a queslilo. nenhuma. · 

O SR. CARNEIRO DE CAMPos: -0 nobre senador O Sn. CARN!IRO .»E CA!IP?S :-Entende-se lambem 
pela província do !'arà diz que navegamos entre que, se este~ captl~es aSSlm soltos. nllo ~orem para 
l:lcylla e Charibdes; cu navego nas aguas em que col- os trabalho~ mduslr1~es, ficarão fi i1Jspos1ção do go~ 
locou a questão o governo. remo •. ASSim, a emtssilo de pap~l:moeda tem de 

_ . produz1r um ou outro destes beneftcJos. 
O Sll. BARAO DE S. Loun&NÇO :-Apoiado. Senhores, o papel-moeda, longe de conservar 
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esses capitaes que estão no !besouro, vai diminui- mez. Pois quando ~ guerra dã todas as esperanças 
los e entrsga-los, e com elles outros que por ahi de acabar breve, um deficit destes, qne poderá no 
hajão. Pague o thesouro 30, 40 ou 50,000:000S entanto ser preenchido se os cabedaesforem conve
de seus bilhetes, pensa-se que serão 30, .4-0 ou nientemeute convidados, será motivo sufficiente para 
50,000:0008 que os capitalistas assim embolsados usarmos do papel·moeda? Até hoje ainda nãode1xou 
. vão proporcionar á industria; e quando isto não se de acudir dinheiro ao thesouro; estará porém agora 
realize, venhão trazer ao governo? De modo nenhum. tudo esgotado que se deva receiar, !{Ue mesmo offd-

Será preciso lembrar que o capital não é maior ou recendo elle melhores vantagens, odmheiro cesse de 
menor segundo o valor em papel que elle tem, mas correr aos seus cofres? Não o penso, e julgo antes 
conforme o seu valor real; e se antes da emisoilo esse que o expediente do papel-moeda é que vai inhabi
capital tinha um valor que depois deli i soffre um htar os capitalistas para auxiliarem o thesouro; para 
abatimento de 25 Ofo, pó de alguem dizer que esse soccorrer o goveroo; porque toda a nova emissão do 
capital subsiste .como era? E' inn~gavel que em taes papel aniqutlla o capital disponível, nas condições 
casos ess.e capilalsolfre a diminuição corraspondente suppostas. 
ã d~prec~ação ~o papel; e. e"! vez de 50,000:00M d.e o Sn. VISCONDE DE 1EQUJTJNRONJI,\ : - Todo. 0 ca-
capJial dtspomvel, os r.ap1tahstas achão-se na real!· pilalfluctuanle vai-se embora. · 
dade com um quarlo de menos. · . . 

E demais, Sr. presidmte, 0 que é capital dispo- O Sn. CARNEIR~ D~ CAuPos:- P01s JUlga-s~ que 
nivel que vai todos os dias minguando e que afinal por se dar ao capllahsta em pagamento de bdhetes 
desapparece como este papel-moeda? do !besouro .um. pa.pe,l de .1008 com perda de ~5 o;. 

' . se lhe dá o capital d1spomvel que elle antes bnha, 
O SR. VISCONDE DB JEQUITINIIONHA :-E mnguem representando esta som ma? Nilo; e tira-se aos outros 

o quer conservar. tollos lambem. . 
O. SR. ~AnNEino DE CA!Iros: -Eu peço a V. E~. o Sn. vrscoN!lE DE JEQUITINIIONIIA: _ Ninguem 

que 1magme a fortuna dos credores do thesouro 1r Incra 
gradualmente diminuindo ptlos pagamentos que se · 
lhes faça em papel-moeda ; afinal o que fica desle O SR. CARNEIRO ~E CA~IPOS : -:- O exp ldiente do 
capital? Nada; ou pouco mais que nada, conforme pap~l-moeda é ,mu1to fac1l e mu1to prompto e póde 
fôr a emissão. serVIr agora mu!lo bem ao governo. Mas preveja o 

Supponhamos que um credor recebe.do thesouro governo que se. a.;nacessida.des continuarem,o emba- · 
lO:OOOR, que pelo padrão monetario com que elle raço ha ~e vu a ser mu1to grande; pprque entilo 
contava, tinha um certo valor em ouro, e assim em n~m cred!lo, nem papel: moeda: credJio, porque 
rçlaçilo a tudo o mai~; o governo, porém, dã-lhe nmguem, quando mesmo livesse o que emprestar ao 
b!lhetes com o abatimento de 25 %; pergunto: 0 thesouro,tem fó nelle, esta desapparece; papel-moeda, 
que fica elfe tendo? Qual o capital disponível isto é porque o seu valor hca de ra1tos: 
valor applicavel á industria? E' aquillo que' obte~ O nobre se:udor )lelo Pará diSSe que navegamos 
com o abatimento de 25 •;.. Nova emissão ; perde entre Scylla e Carylides; mas, eu lhe peço qua at-
25 ou ao Of'o: ainda mais papel-moeda, perde elle tenda a estas ob~ervações. Quer o. papel-moeda' 
35 ou 40 •;.; afinal a pou·Jo mais de nada se redu- m~s amanhã nem Isto lh~ ha d.e serv1r. Usa, po.rêm, 
zem estes e outrrs capitaes; as fortunas e as rendas hr•Je do recurso do credJto, amda que com ma1~res 
que muitos tinhiio. E é desta classe assim arruinada eucargo!, amanhã tem a fé dos credores, a aceita
pelo papel que se esperão capitaes para a induRtria; ç~o que acompanha toda a lealdade, e lodo o proce
capitaes para ofl'erecer ao thesouro? Parece-me uma d1mento honesto ... 
triste iJlusão. . . , 0 Sn, BARÃO DE COTEGIPE :-Apoiado .. 

lUas, Sr. pres1dente, dtr-me-liiio : se o governo O SR. CARNEIRO DE CA~!POS :- .. , e tem mais in-
não llca armado de pape l-moeda, embora os btl~eles lacta a fortuna desses credores. 
do lhesouro possão ser conservados sem receio de · . 
pressão sobre 0 thesouro, as necessidades Dilo se O Sn. VISCONDE J~QUITINHONJIA: - E o ml8resse 
cifrão nislo, 0 governo, como eu disso, com previsão que o credor previdente tem sempre p~lo seu do
olha para o futuro; e quer estar com meios plra ir vedor. 
fazendo as despezas·dos novos serviços. O SR. CARNEIRo de CAMPOS: -O nobre ministro 

O deficit II)CUsal do thesouro, segundo meneio- da fazenda, com a illuslracilo que tem conheceu fa
nnu o nohre ministro é pelo menos de 2,200:000,~ a cilmente que era tlm argutiienlo poderoso contra este 
2,300:0008 Mas em primeiro Jogar a maior força ex:podienle ii depreciação do r apel-moeda; deprecia
das despezas da guerra, póde-se dizer que já passou: çãu !(tadual; !fUanto mais se usa de!! e, tanto peior 
a sua maior for9a d~u-se emrJuanlo foi preciso pre- elle Jica; e ent1lo disse; « !\las isto não é por ser 
parar todo o matem! da armada e do ex:ercito. As papel-moeda, é pela sua quantia. A moeda mota-
despezas hoje são com o pessoal. lica lambem está sujeita á mesma deprecia cão, e 

0 SR, VISCONDE DE JEQUITINIIONili :-Apoiado. ninguem desconhece a COnVIIniencia de SUa CmÍiSàO 
e uso. » 

0 SR. CARNEIRO DE CAIIPOS:- Alguma COUSa h a- 0 SR. !'RESIDENTE DO CONSELHO: -J\Ias que COI'• 
vorll com o material. 1 egi1-se por si mesma. 

O .SR. IUNJsrno DA GUF.RnA :-Sem duvida. O SR. CAnNEIRO DE CAnrros:- De modo que ha-
0 Stl. CARNEIRO DE CAm•os: -1\Ias o que vem a um correctivo para· a moeda mclallica, cor1 cclivo 

ser? Supponhamos c1ue são 2,500:000H de deficit por que o nobre ministro conhece bem; não pútle haver, 
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pois, sensível variação no valor da moeda de metal, 
excepto se o mesmo metal variar de valor; e então 
o valor da moeda varia, não pela sua q•Iantidade, 
mas pela variação do metal; ma~ isto mesmo difficil
mente suecederà, nilo só porque os metaes nilo se 
crião A vontade ou se phanlasião, como porque (note 
o senado) apezar da grande producçilo de Australia, 
da Califorma e dos Montes Ourars, o valor do ouro 
não tem descido Ião sensivelmente como devêra ; 
sondo causa a extens~o de uso, applicação e consumo 
a que são chamados os metaes nobres, â medida que 
seu valor desce qualquer cousa; extensão que lhe 
sustenta o valor. 

cidos estes 50,000:000H vai a 170,000:0008: com 
mais 20 e tantos mil, attinge 180 . e tantos ou 
190,000:000S; pela actual depreciação se póde pre· 
ver a que ponto, e até onde 1râ ter o. papel? . 

E note o senado que a actual é uma depreciaç~o 
cuja causa se não explica facilmente. · 

Como é que o cambio estA tão baixo 7 As nossas 
exportações têm excedido As imJ>ortações; o go
verno não tem sido tomador de cambiaeij para a Eu· 
ropa, porque tem tido là dinheiro do empreslimo. 
· 0 SR, PRESIDBNTE D9 CONSELIIO :- Obr' gado,', • 
0 SR. CARNEIRO DE CAMPOS:- Acabou-se ? 

Ora, qual é a razão, Sr presidente, por que as nos
sas leis permittem que qualquer augmento á moeda O SR. PRESIDENTE DO coNSELllO:- Pois nilo leu 
metallica, influa na sua quantia? Entre nós a o relatorio? Não achei lá isso: teaho mandado 
quanti;l da moeda metallica està ao arbítrio de muito dinheiro, 
qualquer que possua metaes. E o papel-moeda, en- O Sn. CARNEIRO DE CA~IPüS :- Mas para o Rio 
trega-se o seu augmento a qualquer? Nilo. E porque da Prata tem tido ouro em abundancia, 
entre nós se faculta a qualquer o augmentar a moeda o SR. VISCONDE DE JEQUITINUONII.!. :- Pois ainda 
metallica, levando ã casa da moeda os metaes ctne ir t í 
possuir, e fazendo-os converter em moeda? As leis n ° se esgo ou 0 co re? 
permitem que se augmente a moeda perque ella tem O SR. CARNEIRO DE CABPOS :-Tudo devia eon
em si o correctivo; ninguem ha de levará casa da correr para manter o cambio, em um ponto muito 
moeda metal para ser convertido em moeda quando mais alto; no entanto, é quando elle denuncia maior 
esta moeda tiver menor valor que o metal de que fbr depreciação do meio circuhnte. 
feita. O SR. SILVEIRA DA }loTTA:- Desde · o anno pas-

. Tenbo, senhores, avaliado a proposta do governo sado. 
em relação ao presente e ao futuro, pesando as van- 0 Sn 'cARNEIRO DE CAMPOS:- Como diz 0 nobre 
tagens e inconvenientes dos dons expedientes de re- senldor? é desde 0 anno passado que se sente isso? 
cursos, e os encargos pecuniarios para o !besouro 
que podem nascer do uso de um e de outro, isto· é O SR. PRBHDENTB DO CONSELIIO:- EstA como o 
do credito e do papel-moeda. achei, ou melhor. do que o. achei. 

No expedient3 do credito ainda o governo. póde O SR. CARNEIRO DE CAMPOS:- Apezar do demo-
hoj~, a meu ver, achar recursos, pagando melhor os rodo estado da guerra explicar em parte isto, pa
capitaes, Quanto ao papel-moeda, é arma que deve rece que realmente ha papel de mais, e que se recêa 
ser reservada para roats tardo. Se se usar della hoje, o seu augmento. 
nem do credito se poderà mais usar. Por isso eu o facto, porém, é gue o papel-moeda esli bastante 
peço ao nobre menistro que veja se não serã con· dapreciado, apezar da exportaçio ser superior A im· 
veniente reservar ainda uma arma, cujo uso só se portação. _ 
justifica na ultima extremidade, porque em fim uma Augmente-se agora as causas ; augmente-se 0 
naça:o não 'hade deixar .. se aniquilar; e a salvação papel: forcosamente a depreciaçlo ha de ir adiante, 
publica não se escreve nas leis, faz-se nos dias de e lia de tolher ao paiz os meios de acudir ao governo, 
perigo, como se póde e quando se póde. porque os ricos credores tanto do estado como de 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :- lslo não prescinde outrem vilo ficar menos ricos, vilo ficar mais pobres, 
dos outros expedientes. E note V. Ex.: um credor do estado que tem lã 

O Sn. CARNEIRO DB CAuPos:- Nilo prescinde, 1,000:000$, lira 60.000$ por anno de rendimento, 
mas afugenfa-oJ.. que pela oitava de ouro a 4/1 dll-lhe 15,000 oitavas 
· O SR. SILVEIRA DA MorTA.- Póde fazer outras de ouro. O governo paga-lhe o juro em um papel 
opera~ões de credito sem ser esta. que tem 25 •/o. menos. , • , 

O Sn. CARNEIRO DE C.u!Pos:~ Note o senado que O Sn. vi~GONDE DB 1EQUITINHONIIA- 28 hoje; 7 
não são estes os ultimas encargos do th~souro; nem vezes 4-28. · · 
o· governo deve parar. O governe h a de ir fazendo as O Sn. CARNEIRO DE CAuros :- Vem a ter só 
despezas como tem feito e ha de acudir á guerra, 12,000 oitavas; a sua fortuna diminuiu de 25 Ofo, o 
como tem acudido. 1\las se usarJ'll deste expedient~, capital diminuiu, a renda lambem diminui a. Os 
eu receio que pela depreciação elle se prive de re- meios de acudi!' ao governo portanto lambem dimi· 
cursos para diante. Na camara parece que já está um nuem. Entretanto a massa do papel vai-se augmen
novo c.·edilo de 20 o tantos mil contos, supponho eu. tando; e este mal progredindo com aquelle augmento. 

O Sn. !!INISTno DA GunnnA:-Apoiado,23,000:000H. Sr. presidente, não continuarei, além do mais 
O Sn. CARNEtllo DE CAuros :-Ora, se n~o h~ ou- porque sinto-me fatigado. Estou certo que o nobra 

Iro recurso ~cnão este, o do papel-moeda, então mimstro não toma o que tenho dito como vontade 
vamos mal. Nós ja temos actualmente uma circula· decrear-lhe embaraços. 
~ilo de p •pel, não inferior a 120,000:000$: accres- · O Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO :.- D~ certo. 
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O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS:- Eu desejo, como manto que o reduziu a ~,906: 0248093. Eis as pro" 

brasileiro, como senador do imperi.,, que o min.is- prias palavras d~ exposição.: .. 
terio lenha a ventura de couclmr esta g11erra muito . « Posto que amda n~ seJa definihya!llente conhe-
gloriosamenle quanto antes· e o espero cido o estado dos creditos dos exerciCIOS de 1864 a 

O S ' ' · d. · 1866, todavia é de presumir que ~osslo ser applica-
n. ~INISTIIO DA GUERRA:- Apo~a 0 •• dos ao de 1866 a t867 3,348:516~198, provementes 

O Sn. CA!\NEIRO DE CAMPos:- Eu Jà. disse: se o da sobra daquelles dous exercícios; e assim sendo, 
nobre presidente do conselho até as ultimas di~cus- descer/i a 2,906:0218093 o de~cit de 6,254:510S291, 
séles declarar que nllo pód~ sallsfazer a soa missão segundo paseo a demonstrar. » 
sem o recurso que.c_ombat•, eu não lh'o. nego; mas Para cobrir .este deficit de 2,906;000R e para fazer 
olhe a responsab11Jd~de; e tenha mu•!o em lem- face às demais despezas que sa tinhi\o de effectuar 
·bra~9a que, como o d1sse um notavel plulosop~o .e foi que o ~overno abriu em 30 de março o credito 
pohiJco ~a Fr~nça, as nações ni\.o têm ~o mo os md1- de 13, 17f>.OOOS; o senado comprehende que se 
VJduos d13s az1ago~ e épocas climatmcas, os scu9 nlio se tivessem aproveitado as sobras de 3,3,8:0008, 
bon~ o.o mãos destmos dependem da sua boa ou mfl o credito não seria de 13,135:000N, e s1m de 
admimstração. t6 523.000S. O honrado senador, que costuma es-

( O orador é comprimentado por muitos Srs. sena· Iodar os assumQtos, e que, como bem disse, n~o é 
dores.) dos mais preguiçosos (eu folgo de reconhecer que é 

um dos que mais trabalhão) .... 

DISCURSO PRONUI!CIADO NA SESSÃO DB 7 DE AGQSTO 
DB 1867. . 

O Sr. ZaeltarJa• (presidente do conselho): 
- Nilo farei ({uestão, Sr, presidente, com o nobre 
senador por Mato-Grosso Acerca do ponto que é 
mais importante, neste debate, se a emissão do pa
pel-moeda, se a fixaçilo do deficit. Na ordem natu
ral das idéas, sem duvida que a primeira é a fixaçllo 
do deficit, porque a emissão não é seni\o um meio de 
fazer Cace ao deficit previsto. 

Vou reduzir A expressão mais simples o debate 
gue tra vou-ae entre mi11 e o nobre senador por 
Malo·Grosso. S. Ex. não contestou que o deficit do 
exerciclo de 1865 a 1866 sPja de 36,000.000R; acei· 
tou o calculo da synopse ; portanto, fica isto de 
parte : mas, calculando-se lambem em 36,000:000$ o 
ile{icit do exercício de 1866 a 1867, o nobre sena
dor propOz-se demonstrar que elle não passa de 
4,000:0008 a õ,OOO:OOOS. E' facil provar que S. Ex. 
está enganado. 

Antes de tudo notarei' uma circumslancia que nilo 
deve_ passar sem reparo : seria a primeira vez que um 
governo viesse inculear um de~r.it maior do que o 
real ; as tendencias dos governos silo antes procurar 
mostrar que nllo gaslão tanto como seus adversarias 
pretendem. . · 

Outro reparo. t! quo o M bre senador pelo ParA jfl 
procurou Jlrovar que o deficit de 1866 a 1867 ha de 
ser maior de 36,000 : 0008, no que concordo ; entre
tanto que o nobre senador por AMo-Grosso reduz 
esse defieit a 4 ou 5,000 : 0008000 I 

Começa o nobre senador,· como da primeira vez 
que fallou, p6r deduzir a quantia do 3,348: 516H 198 
de que trata o credito do ministerio da guerra de 30 
de março deste anno, fundando-se em que a tabella 
annexa ao mesmo credito menciona um d'ficit de 
6,000 : 0008 ; mss S Ex. esquece I{Ue a tabella con
tém dados com que o ministro raciocma,e que n!lo pó
de ser comprehendida sen~o attendendo-se A expo!i
çiloda proposta.Ora,desta vê-se que os 3,3i8:1it6St98, 
sobra dos creditos concedidos nos exercícios de1B6!l, 
a 1865 e 1865 a 1866,servirão para fazer-se no de~cit 
de G,OOG : OOOH, a que se refere a tabella, um abati-

O Sn. PAnANJ!os :-Muito obrigado. 
0 Sn. PDESIDENTI!DO CONSELIIO i-.,. foi fi tabeJla, 

e n!o viu que esse documento que modificava-se pela 
proposta, serviu de elemento A argumentaçlq,do mi· 
nistro, sem contrariar a apreciação do deficit. · 

Ainda com relação a essa verba, Sr. presidente, 
accrescentou o nobre senador que essa transferencia 
de sobras é inadmissível de exerci cio a exerci cio; 
só se pôde fazer de umas verbas para outras, dentro 
do mesmo exerci cio; de maneira que nilo t! licito 
diminuir o deficit de 6,254:5408291 de 1866 a t8G'1 
com sobras dos exerci cios d6 1864 a t866. Ora, a lei 
de 24 de agosto de t866 diz : « As despezas decre
tadas nesta lei serão levadas A conta dos exercícios 
em que e !las sA effectuarem. » Esta lei, que rege a 
mataria em questão, mostra que a doutrina do no
bre senador nilo t! aceitavel. Demais, já o anno pas
sado forllo votados creditos do ministerio da guerra, 
contando-se com saldos dos exercícios anteriores. 

O tbAsouro, pois, procedeu como a lei lhe prescre· 
via, e o seu calculo nllo póde ser alterado nesta 
parte. Resta vêr se o nobre senador tem mais raz!lo 
quanto aos 29,000:0008. 

Quer S. Ex. que eu enumere entre os recursos 
cJnlemplados no calculo que apresentei 3,837;7008 
do papel-moeda com que diz for!lo JIHgos os bilhetes 
do !besouro que estsvi!o na carteira do banco quando 
foi promulgada a lei de t2 de setembro de 1866, e 
2M66:81SU248 correspondente A reserva metallica. 

Quanto â primeira parcella, é innegavel que o the
souro teve o recurso de 3,837:7008 em J!ape l-moeda, 
para indemnisar-se do pagamento dos bilhetes ~ue 
devia, contrabalançando assim a receita com a des· 
peza. No calculo do relatorio, porém, não se men· 
cionou o recurso, J!Orque nlo se fali ou da despen; 
nllo se tratava no relatorio de dar o balanço do exer
ci cio, mas de calcular os recursos e os onus, para se 
conhecer a dill'erença e pedir os meios; aquelles a] .. 
garis mos, portanto, nllo tinhllo .·que figurar na de• 
rnonslraçlio; e se figurassem, n~o alteravão o resul
tado, elevariiio por um lado os recursos e por outro 
os on11s em igual quantia, e tudo ficAra no mesmo. 

A respeito do ouro de reserva do banco, Sr. pre~ 
sidente, o raciocínio é o mesmo; se o thesouro teve 
o recurso de 25,000:0003l em papel fornecido pela 
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lei de 12 de setembro, e assim pagou bilhetes cem A deduzir: 
que comprou o ouro do banco, despendeu e estll des~ Imporla!lcia des-
pendendo o ouro em vencimentos do exercito e da tinada 30 resgate 
armada. do papel-moeda . 21000:000$000 

Ora, se nos calculas do !besouro que constão do Idem de garantia . 
relatorio nilo figura toda a despeza que se faz com de 2 % provinciaes 
vencimentos militares no Rio da Prata, lambem não à estrada de ferro 
podia figurar nelles o recurso. Se os nobres senado- de D. Pedro Il . , 253:333$333 
res querem que se inclua o recurso, ha de entrar a Se íôr indemni-
respectiva applicaçilll1 e a cousa ficarâ como está. sada a despeza feita 

6ã 

Os recursos do !besouro são, segundo o relatorio, com a companhia 
pagina IS : City Improvements 

Receita ordinaria. • • • , 60,000;000SOOO · 
698:7868000 3,91í2:ugsssa 

Deposites líquidos . , . , 1,000:000SOOO 
!lesto do emprestimo de 1865 • 7,760:808$000 
Venda de apolices até o fim de 

março • • . • . , , , 

O nobre senador quer que se 
accrescente : 

Emissão de papel-moeda para 
pagamento dos bilhetes do thesou. 
ro que esta vão na carteira do banco. 

Dita correspondente aa producto 
da venda dos metaes ........... . 

4,768:8188000 -----
73,529:6268000 

3,831:7008000 

25,766:6818248 

Agora cumpre fazer uma addição 
indispensavel desde que a verba 
da receita foi accrescentada com 
os recursts, cuja reposição o 
nobre senador exigiu : 

Despeza com os bilhetes do !be
souro existentes na carteira do 

---110,231:2068385 

banco . • · , • . , • , , 3,88'7:7008000 
Emprego do ouro • , , , • 25,766:8618248 

. to. tal da despeza 
Ueeella .. • · . • . 

-----. 139,835;581S633 
• ~o3,m:00782~ -----

Total. • • • 103,i34:007S248 Deficit.. • • • . • • 36,701-;&sossss 
Bem; mas é preci~o computar lambem os· onu,q, E1tã, portanto, verificado o que eu dizia: 

J?espeza vot~da na I~J. • • • IS8,871:725S059 O deficit vem sempre a ser de 361000;0001. 
Com a expoRJção nac1onal. • • 230:000Hf!OO Jã pasuei ao banco mais de 10 OOO·""OS • devo-lh 
Com a estrada de fmo • , , 2 60!:416SI:i73 . • ""' • e N4o classificada, do ministerio ' 15,000: aos, mas P.ara sallsfaze-los tenho·O re~urso 

de estrangeiros , , , , 36o.OOOSOOO nllo esgotado da le1 de 12 d~ setembro, apphcan-
Credito supp'emenlar do mesmo do·o nos termos da. mesma le1. . . 

ministerio , , , , • • 15,:7508000 A«ora observarei que ha maDJfeslo engano da 
Credito extraordinario do minis- parte do nobre sena~or quando t~m sustentado .que 

ferio da agricultura 17il·9I5S500 o p~el:moeda aufofiSado pelale1 de 1!1 de. setemllro 
Dito suppleme~tar. : : . : .: 65;3008000 fh~so~~~"e~~te~~~on:~af~~~~~~~~an~s :~~~~: ~~ 
Resto ~o. cre.dJto exlraordmarlo reserva melallica do mesmo banco Nlo é assim· 

do mm1ster10 da guerra de 2t 1 i1 t ' · de agosto de 1866. , • . 3 st8:516Sl98 esse pagamen o n o se az, senhores, senão golpe-
Credito extraordinario do minis- ' ando-se cedulas. · 

terio da marinha e guerra (lei O !besouro pagou os 3,837:0008 de seus bilhetes 
n. 1352). • . , , , , 17,433:186SOOO existentes na carteira do Banco do Brasil, golpeando 

Dito para o ministerio da guerra notas do Banco nesse valor; levârlo-se as no.taa do 
(decreto n. 3

1
828 A), • • 13,789:9868000 banco inulilisadas â caixa da amorlizaçllo e teve o 

Accrsscimo dos Juros e amortiza- governo assim 3,837:0008 de recurso em papel-
çilo da divida externa. • . 4,630:9258443 moeda, · 

Idem dos juros da divida interna Quanto ao pagamento do ouro o processo é o 
f11ndada , • • , , . , , 1,537 0928000 mesmo i o governo paga inutilisando notas do bim-

Importancia satisfeita em dinheiro co i manda-as ao banco, este remette .. as â caixa da 
pP la J!ermuta de acções da es- amortizaçllo, e o governo recebe entilo papel-moeda 
trada de ferro. • , • , • f:149$1í80 para pagar bilhetes do !besouro, cujo prciducto ser-

Pagamonto â companhia City Im- vira para adquirir aquellas notas. 
provements • • . • , • 698:7808000 Mas a que vêm esses calculas feitos â vontade do 

Subvenção à companhia Americana ntbre sanador? · · 
de Paquetes . • . • , , 200:000SOOO O governo peda é meios para occorrer ao de~cit 

Juros de bilhetes do lhesouro. , 2,000:000HOOO conhecido. Quanto ao recurso da lei de 12 de se-
Bilhetes do !besouro que paRsârilo lembro, teve uma applicaçllo especial, oceorrendo à 

do exerci cio de l861í a 1866. , 5,8~7 :000$000 despeza com vencimentos de que se darà conta res-
DilTerenca de cambias nas remessas tricta. 

feitas "para Londres. . • , 1,255:283$365 Se o ouro tem servido e continúa a servir para as 
------- despezns com. o pessoal das nossas forças de terra e 
1131181:3258718 mar que estão em campanha no Para~uay, despezas 

9 
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não contempladas integralmente no calculo do dfficit correspondentes bil:o de ser dados, se já não esti
a que se refere a proposta, como querem os nobres verem concedidos. 
senadores diminuir o deficit, na importancia desse Com as suas reduccões imaginarias cbr.gou o no-
recurso? bre senador ã questão dos mr.ios, e disse- pedis 

o Sn. SouzA FRANCO : - Neste ponto a commis- 72,000.000H, mas o dfficit demonstrado é apenas de 
são de fazenda é unanime contra v. Ex. 40,0DO.ODOB. Estimaria muito, Sr. presidente, vêr 

demonstrado o erro do tllesouro ; p~rqne não d-.ixa-
0 Sn. PRESIDENTE DO coNsEuro:- Não importa; ria de vir muito ao caso reduzir 72,000:000$ a 

espero o juizo do senado. Por ora assim entendo e 40,000.000fl deixando-se margem para novas despe
continuo a praticar e executar a lei. zas urgentes. !\las o nobre senador será para mim o 

Voltou o nobre senador ás autoris~çõeB, e insi~tiu grande A polia 80 0 demonstrar. 
na eliminação dos 283:000H para indemnisaçllo do . Na supposição de que era de 72,000;000# o deficit 
p8gammto das presas da guerra da independencia e figurado, observou 0 nobre senador que 0 governo 
do Rio da Prata feito. em dinheiro; porque, diz queria emittir esfes 72,000:0008 em papel-moeda. 
S. Ex., qualquer autorisa:rão para opera~.ões de cre- Admira que 0 nolire senador, tão ilh1strado, se ex
dito cessa desde que o tliesouro tem meios de pa~ar primisse desta maneira ; nfio ha quem leia a propos
em dinheiro e o exerci cio não apres~nta de~ait ; ta sem conhocer Jogo que 0 limite da emissão não é 
mas S. Ex. deve atlendor a que o ;Jagamento de que 0 computo do clefieit. pilr que ella declara terminan
se trata não póde ser senão um adi~ntamento, por- temente que a emissão não poderá exceder A impor
q!:!e o !besouro no exeryicio d~ 1~63 a 186i tanto tancia dos bilhetes do thesouro em circulaçãn, isto 
nao tinha sobra de meios ordmar10s para fazer o é, ató 50,000:000# ; portanto, ainda ficão do deficit 
pagamento, que apresentou deficit na liquidação. 2~tqoo.OOO,, para serem suppridos por outros meios. 

Disse o nobre senador, Sr· Jlresidente, que o ba- l~a proposta falia-se em unportancia dos bilhetes 
lanço do exercicio de 1864· a 1865 mostra qae nil:o do !besouro em circulação na ilata da lei; mas outra 
houve supprímtlnto aa exercício anterior; é engano cousa não se podia fazer, porque a entrada e sabida 
de S. Ex. ; o balanco declara explicitamente, á pa· de bilhetes é continaa. Quanto á proposta por lei, a 
gina 5, que o exeréicio de 1864 a 1865 fez snppri- escripturação do !besouro ha de apresentar com evi
mentos ao exercício de 1863 a 1864 na importaucia dencia e clareza a ímportancia exacta da divida 
de 2,486;0008000. llnctuante nessa data, e tal será o limite da emissão 

O So. PARANHOS :-Vou examinar o balanço, e do papel-moeda. 
terei muito prazer em concordar com V. Ex. A emissão, pois, do papel nilo lla de ter a extensão 

O Sa. PRESIDENTE DO CONSELIIO :-0 nobre senador do dtficit; o governo pede no art. 50 da propo&ta au
não contestou o rasto da autorisaçilo relativa ao torisaçilo para emittir papel, se desse recurso nil:o po
pagamento da despeza com o casamento das Sere- dér prescindir, até á importanciade30,925:37182l6, 
nissimas Princezas, e o motivo que levou-o a abster-se a que se refere o art. 4•, e dos 41,97t:664U j1 concedi
de tocar nessa verba, deveria tê-lo acons~lhado a dos, a pute que, sommada com a queiJes 30,000:000$, 
abster-se de tocar na primeira. prefizer a importancia dos bilhetes do thesouro. Isto 

Quanto ã elimina~ão dos 4,071:725$ que repre- é bem claro nos arts. 50 e 6,0 
sentão a dilferença entre a receita e a despeza votada E, senhores, permitia tsmbem o honrado senador 
para o exerci cio de 1866 a 1867, não volto mais a que eu lhe peça que nlo repita tantas vezes gue o g.:
essa duvida do nobre senador; refiro-me fl expli- verno quer emithr de chofre toda a som ma de papel
cação que já dei. .Não h a ne~essidade. d.e insistir, moeda : não ó assim, o governo quer esse recursa 
porque a proposta que se dJscuto ehmma seme- extremo para applica-lo quando por outra maneira 
lhante ver li~, declarando ·Se na exposição que fazia-se não Eodér fazer face ás necessidades do !besouro. 
a eliminação por estar a mesma verlía comprehen- Não 1a da emittir 50,000:000$ 'de uma vez ; se não 
dida nos novos creditos pedidos. vale a palavra do governo, se não vale a clausula da 

Por terem sido eliminados os 4,071:725H é que lei que diz: -se por outra maneira não podér fazer 
o resto das autorisações que o relataria dizia ser face A despeza-enUo não sei que segnraoças mais 
de 46,043:389$ passou a ser de 41,971:66iS na eu possa olfer~cer ao nobre senador .. 
proposta. Já dis!e hontem, e repito: o governo não pretende 

Insistia tan:ibem o nobre senador em que não se este meio exclusivo ; não declina do empreslimo rne
póde contar com a autorisação dos S,OOO,OOOS por diante venda de apolices, nem de um melhor modo 
anticipar.ilo da t•enda, porqueestase não estende além de obter o omprestimo por meio de bilhetes. 
do exerêicio. Quando o paiz eslà em circumshucias !\las já que os meus antecessores, na occasião cm 
normaes, e a renda não llc!ltão áquem das despezas, que os particulares, por causa da quebra das !Jan
não duvido que a opinião do nobt·e sonador seja queiros, não tinhão estabelecimentos a que levassem 
exacta, e na verdade o é; mas quando se trata de cir.. seus capitaes, deixi\rão de estabelecer prazos maio
cumstancias extraordinarias, a anticipação não póde res aos capilaes que procurão emprego permanente; 
deixar de pesar sobre o orçamento, fazendo os j:\ que o nobre sun:1dor por S • .Paulo deixou esta 
8,000:000# parte da divi.da Jluctuante, para cujo legado aos seus successores, ha de se reconhecer 
resgate o govemo pede meios. que a posi~ilo em que estou n:1o me permilte exigir 

A discussão a respeito do resto de autoris~ções, dos credores do lhes ouro, na reforma dos bilhetes, 
1m minha opinião, tem po:uco valor; porque de.sde prazos maiores. Não acho por ora meio de alterar 
que o de(tcit fór reconhecido pelas camaras na Im- os termos do contrato; podem os credores n~o con
portancia de 72,000:000H a 73,000:000H os meios cordar e quero r então retirar seus capitaes. 
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APl'ENDICE. 67 
O Sa. SJLVEII\A DA 1\loTTA: -As reservas do com- curso; o seu interesse está em não usar deli e senro 

mercio mesmo estão lá. com a maior prudencia. 
O Sn. PRESIDENTE Do coNsELHO: -Sr. presidente Na opinião do nobre senador o papel-moeda nilo 

eu desejava tomar em consideração as observa~õe~ desprende capital, aniquilla capital. Se a emisslo 
do nobre senador por S. Paulo ; mas a hora está fõr razoavelt a quem pOde offdnder ? A' quelles que, 
adiantada. Demais, a discussilo promette ser longa· em virtude ae contratos anteriores, têm de receber. 
tenho necessidade de poupar-me, porgue me faltã~ debito certo ; mas aos que têm de· fazer contratos 
as forças physicas para estar responddndo um por novos, não, porque esses quando ~azem já lev~o em 
um a cada orador. Não estranhe, pois, o senado se conta o estado dos pre~os. O que 1st~ quer dlZI'r é 
eu nffo subir logo á tribuna após cada discurso · re- que se o governo não usar de tal me1o com extrema 
servo-me o direito de falia r quando me parecer reserva, em voz de achar recursos ha de compromet-
mais conveniente, considerando a um tempo a ma- ter as finanças, . 
teria de differentes discursos a que deva resposta Mas aão ó certo gue, usado eom diScrição, não 

Desde jã, porém, agradeço· ao nobre seriado r po; seja um recurso real e oito restitua à .industria capi· 
S. Paulo uma manifestação que fez; isto é, 9ue se taes ora confiados ao lhesour!J. . . 
o governo declarar que não póde prescindir dos O_papel-moeda, que se em1tte quando J~ os canaes 
meios de que trata a proposta, S. Ex. os dá. Pois da c~rculaçilo estilo. saturados, póde c~usar uma de· 
essa de.claração está feita, e ha muito tempo. O que prec1ação, porém alJ!da representa c~p1laes. A. q~es· 
quer d1zer da parte do thesouro a substituição por !iio tl sa.ber o que m.31S convém ao pa1z: se rest1IU1! ~ 
antici pação do papel-moeda ? o que significa isto, mdustna esses cap1taes, embora um !anto depre11a·· 
senhores, senão necessidade de recursos? Porque dos, ou ~e proll!over .Po~ todos os me10s a absorpção 
se ha de occultar ao paiz a verdade que lhe é de- dos cap1taes d1spomve1s, afim de emprega-los nas 
vida ? ' despezas da guerra. Eis em que consiste toda a ques· 

Não dissimulo que o methodo de substituição por Ião. . d · 1 lh 
anticipação é vicioso, eu 0 condemno; mas tem Sido Se se ammar essa absorpçlio e cap~taes p~ o. e· 
imposto pelas necessidades da guerra, e continuará ~ouro, se fôr elfa augmentaaa por l!'leJos ~rt~fic1aes, 
por essa mesma razão; senilo se tomar a providencia 1sto se ha de e~e~tuar com perda da mdustr1a, ent~e
da proposla que embaraea que se repita no futuro tnnto se se em11t1r papel em ~erta prop~rçilo, ~Js-
tal abuso " pensa-se uma porção de cap1tal gue va1 para a m-

• . iluslria ou que refluirã ao !besouro, em virtude de 
Qualquer que. fosse o g~verno ~ue est~vesse ã novos contratos com o governo, se, contra a espec

f~cn~e dos negoc1os, Sr. pres1dente, não prJdl& pres- tativa, a guerra continuar. 
cmdu do recurso extremo do papel. Todos conhecem que o capital disponiyel está no 

Na opinião de S. Ex., melhor do que o papel· t~esouro. E', pois, precjso acautelar o futuro; hahi· 
m9eda é o ~ecurso de elevar-se de 6 a 9 ou fO por% lllar o ·governo com muos de pagar os se.us c~edo · 
o JUro de bdhetes do !besouro. Mas este expedientij res, fazendo desapparecer o r1sco da exJgeneJa de 
não satisfaz, e seria mui oneroso aos cofres pu- pagamentos para os quaes nao esteja preparado, e 
b,licos; os nossos titulas soffrerião grande depre- ainda deixar disponível capital que possa refi~ ir ao 
c1ação. • . thesouro por novos contratos, se houver neceRsJd!lde 

O SR SILVEIRA DA nJorT.\: -Se tal idóa passasse, disso. A~ho qu~ isto é de bom tino. 
as apolices baixa vão a 40 ou 50. • E aq1u, perm1tta V. Ex. que eu defenda a pessoa 

o s ausente que escreveu essas palavras, as quaes forão 
n. PREsiDENTE n~ coNs~Lno.: - Em til do o ha pouco objecto de reparo do nobre senador por 

~~se, occorre uma cons1demçao fe1ta pelo noh~e se- 8. Paulo. No parecer relativo ao estado do meio cir
Gr dor ~elo Pará ~ pelo nobre s~nador por .l'rlat~- culante, proferido em 1866, sustentou o illustrado 

,oss? • donde Vlr!1io ~ovos cap1ta~s.? Os dJspon1- relator da commissão, a necessidade de acabar a 
ve1~ são esses que ~~~ alu estão na dJvJda fluctuante, emissão do Banco do Brasil reduzida a P.apel· 
~f1s ou menos: a d1fferenpa só poderá ser de alguns moeda, no sentido rigoroso da' palavra, pelos i:lecre-

lbares de .contos, mas p~ucos. . tos do nobre senador por S. J:'aulo, e disse: • Se 
. Elevar o Juro de ~aes b1lhetes 1mporta a depre- esse poder da emittir p~pel·moeda ha de estar em 

cmgi!o dos ou!ros lltulos do governo, sem crear mãos de uma compmhia particular, para usa e 
nov(s rec!'rsos para o llH•souro, porque não ha abusar, inundando os canaes dacirculaçilo,é melhor 
novos cap~tnes que procurem _nquelle emprrgo. acabar com ello. E então, embora a secção co~heca 
r A: autousagi\o para a em1ssáo do papel-moeda, as dilficuldades do th~souro, com tudo, se contmua
lmJtnda_ aos termos da proposla, tom a vantagrm de rem ·as despezas extraordinarias, se conlinuar a 

wemnmr O g0verno contra Ut?J:I corrida, habiJitan- guerra, não é de bom tino da parte do governo pti· 
'do-o a fazer ope1·a\)ões propflamente do credito, e var-se de usar de tnl recurso. » Estas palavras fori!o 
espr~nde do thesnuro uma pm·çi!o do capital que prophetieas· se não passasse a lei de 12 de setem

Jió:l~ 1r servir a industria e ao commercio. bro se o B~nco do llrasil tivesse continuado a emit
d Nao h a quem ignore que emissões illimitadas e tir,' não se poderia hoje usar deste recurso, Foi do 

osordenndas de papel-mo~da tirão-lhe todo valor; bom tino, portanto, o que se fez em18G6. 
mns,senhores,quando a em1ssão rl limitada e feita com Não se a Iluda poi• ironicamenle ao bom tino · 
pi'LH!cncia, e1r~bora dô Jogar a alguma deprecin!)~o, é houve realmente grand~ tino em promove~; a adop~ 
moeda, é um mstrumento quo representa o capital. 1:ão da lei de 12 de setembro; e agradeço ao nobrtl 
L .. O governo o quo pede é o uso motlerado deste re- senador ausente a parto que tomou na mcllida cffi. 
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caz que deixou nas mãos da assembléa geral um re· 
curso, que lhe escaparia se não houvesse acabado a 
emissão bancaria. 

Sei que o nobre senador pela província da Dahia 
acha-se em divergencia comigo a éste respeito ; essa 
divergencia nllo é de agora, . data do anno pas-

Sendo certo que a propoalç?ío ainda ni1o entrou em 
discussão, e que a camara dos Srs. deputados declara 
que o ultimo nome do estudante é Reis, e nilo Ro
drigue•, entende a mesa que, de accordo com os pre
cedentes estabelecidos, nenhuma duvida póde haver 
em se admittir a emenda, e por isso o1ferece o se
guinte sado... . 

0 SR VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -Data da 
outra camara. 

PARECER, 

1. • Que a proposiçito entre em discussão com a 
alteraçJo do nome que se indica. 0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO : - 0 nobre se

nador, Sr. presidente, é coherente, e não fará mais 
do que manifeRtar a opinião qae tem n1anifestado 
sempre : mas S. Ex. é sobretudo um senador do 
imperio, e muito digno do Jogar que occupa: JlOf 
eonsequencia, estou certo de que nunca de S. Ex. 
hilo de Vil' embaraços reaes a medidas que, não por 
espiiito de partido, e sim em nome do paiz e de ur· 
gente necessidade publica, o governo reclama. 

PARECER DA MESA N. 107 DE '7 DUGOSTO DE 1867 
Expõe a materia de um officio do 1• secretario da 

camara dos Srs. deputados com data de 3 do cor
rente mez, relativo a uma emenda que se deve 
fazer no noma de um estudante contemplado em 
nma proposição, que veio da mesma camara, cha
mando-se o dito estudante Joaquim Cardoso de 
Mello fteis, e não Joaquim Cardoso de Mello Uo
drigues, como está escripto na proposição. 

I. 
Em. sessão de 5 do corrente mez leu-se no senado, 

e foi remettido â mesa, o seguinte officio do 10 se
cretar-io da camara dos Srs. deputados : 

ccN. 251.-Rio de Janeiro. -Camara dos de· 
pulados, em 3 de agosto de 1867.-lllm. e Exm. Sr. 
-Tendo sido incluído na resolução remetlida ao se· 
n~do em 22 de julho do corrente anno, autorisando 
o governo a mandar fazer acto do 20 anno medico 
na faculdade de medicina da Dahia o estudante Joa
quim Cardoso de Mello Rodriguea, quando deve ser 
-o estudante Joaquim Cardoso de Mel! o Reis,
apre~so-me em o participara V. Ex. para dar co
nlJecimento ao senado, e fazer-se a respectiva 
emenda na referida resolução. 

Deus guarde a V. Ex. - Antoni~ de~ Fonseca Vi
anna. -Sr. José da Silva Mafra. » 

II. 
Consullando as actas desta augusta camara, e pro

codend o aos exames necessarios, verificou a mesa : 

2.0 Que se responda ao 10 secretario da camara 
dos Srs deputados que o senado tomarà opportuna
mente na dtvida consideração a mataria do officio de 
3 de agosto deste anno. · · 

Paço do senado, em 7 de agosto de 1867.-Vil
conde de Abaeté, presidente.-J os é da Silva Mafra. 
1 o secretario.-Frederico de Almeida e Albuguerqu~, 
20 secretario.-Thoma: t CJmpeu de Sau:a Brasil, 
30 secretario. -

PARECBR DA MESA N, f08 DB 8 DE AGOSTO llE 1867, 
Ex~õe a mataria de duas proposições da camara dos 

Srs. deputados, datadas uma de 2, e outra de 3 do 
corrente mez de agosto, approvando diversas pen
sões concedidas por decretos do poder executivo 
de 28 de novemliro e 17 de outubro de 1866. 

I. 

Estão sobre a mesa, afim de se darem brevemen
te para ordem do dia, duas proposições, que a cama· 
ra dos Srs. derutados enviou ao senado, sendo uma 
deli as datada de 2, e a outra de 3 do corrente mez 
de agosto. 

O objec.to ~as proposições é a appr.ovação de mer
cês pecun!ai'IaR, que o poder execulivo tem conce
dido em attençito a serviços militares prestados na 
actual guerra contra o Paraguay. 

II. 
Das tabellas annexas, que, de accordo com os 

precedentes estabelecidos, a níesa formulou sob 
as letras A e H, consta o seguinte : 

A tabella letra A refere-se A proposição da ca
mara dos Srs. deputados datada i!e 2 do corrente 
mez de agosto. · 

Esta proposiçito approva trinta e oito pensões. 
O numero dos pensionistas é igual ao dos decre

tos de. concessão de pensões expedidas pelo poder 
OX'CU!JVO, 

t.• Que em sessão de 23 de julho ultimo leu·so 
no senado, e mandou-se imprimir uma resolução 
da camara dos Srs. deputados, datada de 22 domes· 
mo mez, autorisaudo o governo para mandnr fazer 
acto do 20 anno medico na faculdade de m(dicina 

Os. docum~ntos qae acomp~nhão a proposição 
conSIStem umcnmente nas cópiaa dos decretos do 
poder executivo. 

Todos os decretos tom a data do 28 de novembro 
de 1866. 

III. 
da Dahia ao. estudante Joaquim Cardoso de M~llo A tabella letra n refere-se á proposição da camara 
Rodrigues, depois de examinado em anatomia do dos Srs. deputados dnlada do 3 do corrente mez de 
1• anno. . agosto. 

Da !abolia letra C annexa ao parecer da mesn n. Esta proposição npprova trinta e seis pensões. 
1.05 do to ~e agosto deste anno, consta que n propo- O num•Jro dos pensiorlistns ú igual ao dos doere· 
s1~ão relativa ao estudante, de qua se trata, veio da tos de concessão expedidos pelo poder executivo. 
outra camara. sem documento alsum que a instrua. I Os documentos, que acompanhiio a proposição, 
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consistem lambem unicamente nas cópias dos decretos se, antes da votaçlo da resposta A falia do thron~, 
do poder executivo. · lhe apresentasse uma proposta desta ordem. 9 mi

Todos os decretos têm a data de 17 de outubro nisterio consultou a conllanoa da camara na dJscus-
de 1866 · 1110 do voto de graças; I oro que obteve a certeza de · 

' IV. uma maioria. forte, foi com a propjsta. Antes di11o 
nllo era po8Sivel. 

Além destas informações, que sllo apenas o extracto Mas, disse 0 nobre senador: -o ministerio nlo 
das que constllo das duas tabellas annexaa, vê-se que enpregou oa meios ao seu alcance para f11nd.ar parte 
a importancia annual das pensões concedidas pelo da divida o11ctuante:-eatll com pie lamente en~anado. 
pod~r executivo, e contempladas e approvadas pelas o governo tem procurado e!B todo o imperu) eati· 
duas proposições que se achilo sobre a mesa, sert. mular os capitaesque 1e re,utavlloocioaot

1 
a empre· 

de 13:711i8500, a saber : gar-se em apolices. Obteve o anno. paaaado das ca-
Tabella letra A. • • • • õ:986SOOO maraa a faculdade de emillir apolices até de 2001. 

li li D • • • . '7:7298500 Dirigiu-se a seus delegados e a seus amigos nu pro· 
--- vincias, afim de que promovessem a·.venaa da apo· 

Total 13:71 õfl500 lices em maior escala. Se este expediente deu pouco 
v. 

Como resumo e eonelusilo· das observações, que 
precedem. a meu : 

Considerando q11e, conforme o art. 102 § 11 da 
constit11ição, as mercês pecuniarias dependem da 
approvação da assembléa geral ; 

Considerando que a concessllo de mercês peconia-
rias augmenta a despeza do estado ; · 

Considerando que uma das mais importantes altri
buições da assemblêa geral é zelar e tiscalisar a des
paza publica, protegen(lo em beneficio do trabalho e 
ila industria a sorte dos contrib11intes : 

Oft'erece o s~g11inte : 
PARECER, 

t,o Que as proposições da camara dos Sra. depu· 
tados devem entrar em rliscusslio : • 

2. • Que o relato rio da mesa deve ser impresso e 
distribuído na fórma do estylo, 

Paço do senado, em 8 de agosto de 1867.- Vis· 
conde de Abaelé presidente.-José da Silva Mafra, 
1 o ·secretario.-Freàerico de Almeida e Albuquerque, 
2• secretario.-Thoma.: Pompeu àe Sou:a Brasil, so 
secretario. 

res11ltrdo é porque nio era possível obter ma11 em 
face das leis que regem o aommercio. O governo of· 
ferecia apolices que vencem 6'/o de j11ro; entretanto 
nas provmciaa o capital é escasso. e aufere com se
gurança j11ros de 10, 12 .a mais por cento. 

Quanto A elevapilo da taxa doa juros dos bilheiles, 
tem o governo feito alguma cowa. Depois da 
ouvir duas secções do conselho de estado, adop
tou o alvitre de o ft'erecer maiores vantagens pelos 
deposito& ; mas nlo querendo estabelecer desigllllda· 
de entre os antigos e os que viessem em virtude das 
circumstancias mais urgentes do theso11ro, resolveu 
chegar ao mesmo 11m dando a commissio de f/4 por 
1Juantias avultadas maiores de 200:0008 que entraa· 
sem como emprestimo. Tal expeaiente levo11 ao the· 
souro sommas que o tem habilitado . para ac11dir As 
exigencia indeclinaveis do serviço. O governo, poi11 
niio se descuidou de procurar recursos pelo modo ao· 
seu alcance. 

Estando agora abertas as camaras, o que restava 
lazer 1 Pedir-lhes os meios; foi o q11e fiz. 

O nobre senador pela BaiJia (o Sr. visconde dele· 
!{Uitinhonha) disse que se fosse governo, ter·se-bia 
limitado a expor o estado do !besouro, deixando As 
camaras a escolha dos meios. Até certo ponto segui 
este principio, mas o senado recorda-se das censuras 
feitas ao relatorio da repartição da fazenda, por não 

DISCURSG PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 9 DE AGOSTO ter indicado positivamente OS meios, Que meios alio 
DE 1867. esses 1 Os impollos occorrem logo 4 idéa. · 

Lrgo que acabe a discussão desta proposta, hei da 
O Sr. Zaearta•(presidente do conselhll):-Sr. apresentar na outra camara e activar quanto em mim 

pre!idente,tomei a palavra unicamente para oppor ai· couber a conclusão. da discussão do or9amento, no 
,;urnas breves considerações ao discurso do nobre qual ha de incluir-se a creaçilo de novos impostos, e 
senador; estando a hora muito adiantada, só res· alteração de alguns dos existentes. 
ponderei aos pontos mais importantes, resel'vando Entretanto, porém, e vista a urgencia das cireum-
o resto p~ra outra occasillo. stancias, o güverr.o procura constantemente attrabir 

Não é exacto que o governo declare não ter outro der.ositos, e vender apolices. llesta 11m meio : o pa
meio para venc~r as dllficuldades do momento, se pe -moeda. Nito o indiquei no relatorio, respeitando 
nilo a emissão do pa_pel-moeda; tem outros meios, a opinião dos que pensáo qu~, como imposto, o pa
mas nilo póde prascmdir deste, unico que o póde pel-moeda é da iniciativa da camara dos deputados. 
habilitar para pagar de prompto os hilhetes do lhe· Q11ando, porém, ouvi em.ambas as camaras opiniões 
souro, se o pagamento fôr exi~ido. E tanto tem ou- em sentido contrario a esse conceitC'1 entllo, tlrman
tros meios, que sendo o deficit de 72,000:0008 só do-me na minha antiga crença de que nilo se tratava 
pede autorisação para emittir 4-5 a50,000:0008 de de imposto, apresentei a proposta q11e ora se dia-
papel moeda. cute. 

Achou o nobre senador que a l>roposta foi apre- Assim procedendo, tomou o governo a responsa-
sentada tarde; mas não era pasSIVei faze-lo antes bilidade de uma medida que é o~iosa; não quiz que 
V. Ex. comprehemle que na presenca de uma ca- os seus amigos carregassem con1 ella. 
mara nova, o ministerio r.tlo marcharia regularmente Felizmente o nobre senador pelo Pará abandonou 
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a questão preliminar- se o papel-moeda como im- tem sido assim ; quan~o se pensa que acaba, conti· 
posto era de exclusiva iniciativa da camara tempora- núa i quando parece que os gastos com o material 
ria.-Na verdade, S. Ex. não podia compartir se- diminuem, augmentão. A despeza de 1866 a 1867, 
melhante idéa. pois, ba de na liquidação conhecer-se que é maior 

Sonhores, o papel-moeda não é imposto, é em- do que o relatorio suppõa. · 
prestimo gratuito. Não ha economista, incluído o Assim, o que fez o ministerio da fazenda? Calcu
proprio Jacob, que desconheça ser a emtssilo do pa- lou o credito para o mini mo das despe.zas no presup
pel-moeda um modo de qualquer governo contrahir posto de que em grande parte as despezas que não 
divida. Os nossos documentos olliciaes ainda não estão contempladas nesse calculo Wm sido feitas, 
deixárão de comprehender na divida do estado o estão se fazendo e hão de ser feitas, até onde chegar, 
papel-moeda. E', pois, um emprestimo, um titulo de pelo recurso dos 2/i,OOO:OOO$ da reserva metallica. 
pr~messa de pagamento i não é imp0sto Só em sen- Esla reserva, cumpra not~r, não foi toda por mim 
tido muito anti-sciontifico póde-se dizer que papel- recebida i os apertos do !besouro não são ile boje i 
moeda é im_porto. . e os meus antecessorrs tomárão ao banco por em· 

Insisto n1sto, r.,rque não quero que se diga que prestimo, para as despezas da guerra, parte do 
um ministerio ltberal o1fendeu prerogalivas da ca- seu ouro, no que não h~ via inconveniente, visto 
mara dos deputados. . estar suspenso o troco. Eu recebi pouco mais de 

Vou dar agora, Sr. presidente1 ao nobre senador 20,000:0008 i appliquei-os exclusivamente ás despe
pelo Pará umaex_plicaçiloa respe1to dos 25,000:000R zas da guerra e continúo a applicar o que ainda 
da reserva metalbca. Não fallo nos a,ooo,coos de sbora. 
bilhetes do !besouro, que estavão na c.arteira do Por que niro digo ao corto quanto me resta em 
banco, P?rque a exphcaçllo dada a respello de um ouro? Este é 0 meu segredo. Os balanços hilo de 
ponto satufaz ~ outro. • dar afinal rigorosa conta da despeza, mas é contra 

Eu ~unca d1sse que os 2ó?,OOO.OOO$ da reserva os verdadeiros iuteresHes do !besouro que os espe
metalllca não era um ve~dade•r? reollrso para 0 lhe- culadores da praç~ saibão o numero de soberanos de 
so~ro, Ha, porllm, uma mexaehdão quo cumpre não que 0 governo ainda dispõe afim de man~ar para o 
de1xar passar; sustenla·se que o recurso do papel- Rio da Prata ' · 
moeda, dado pela lei de 12 de setemhro, foi para · . . . : 
comprar aquelle ouro. O nobre senador pelo Pará . Tem-se fali ado mm to na ba1xa do camb1o. Het de 
entendeu que esse pap~f foi para comprar ouro, e amda, m~strar sonhores, q.ua o pre.2o dos soberanos 
achou celebre que eu, ao passo que considerava re- não expr1me o estado real (lo cawbto, ne!D tem esta
corro os 2/i OOIHJOOQ de papel, não julgasse que 0 do, na nossa praça, em relação com a emJssito de pa
ouro era reéurs~. pel d,o banco ou do thes~uro. A 's Tezes a emissão é 

Eu não disse tal, nem podia dizer em vista da par- constderavel e nem por 1sso o preço dos soberanos 
te que tomei na discussão da lei de 12 de setembro augll!enta, phenomeno que lambem se deu em tempo 
O que sustentei foi que o papel-moeda concedido por de P1tt na Inglaterra, onde se mostrou que a el~vaç.ilo 
essa lei !oi para pagar bilhetes do thesouro. Não do pr~co do our!l não era então ~onsequenct~ ne· 
comprei, portanto, o ouro com papel-moeda, e jã ce~sa~u da emtssã~ de papel, linha sua or1gem. 
ex]lhquei 1sto mais de uma vez. . . prmmpal nas necessidades creadas pela guerra .... 

O relatorio expressamente declara que o recurso O Sn. ViSCONDE DE JEQUITINIIONII,\:-Teve V· Ex. 
correspondente á reserva matallica teve um destino razão nesse ponto i eu o disse hontem. 
especial i o pagamento dos vencimentos do exercito O Sn. PnESIDENl'E no coNSELIIO:- Não estou agora 
e armada en~ campanha no Para~uay. respondendo ao nobre senador. :Náo opponho re-

Tem-se dtlo que, se o deficit é de 72,000:000$, futacão ao discurso do nobl'e senador. Fallou hontem 
deve figurar COI!JO recut·so o ouro, no todo 011 em S. Itx. como cu scmpl'e esperei que fallasse, como 
parte (porque am.da não está totalmente gasto), ou um senador que põe acima de tudo a dignidade de 
ontllo. haverá duplicata uo que toca â despeza. A este seu cargo, e acima do todos os interesses, o inte
respel.to. basta observar que o cal.culo de 72,000:000# resse do estado, 
õ o "!l~tmo da despeza ; o deficit, porém, ha de ser Na praea do R" o de Janeiro !ta quem supponba 
defimtiVamente mator. 1 " • 1 

1' b 
A synopse de t8G5 a 1806 lloclara um defi' it pro- q?e 0,0 ~ Je.sc.uro J~ não ta so era~ os, ou qu~ pouc~ 

visor" 0 de 36 5'>2·6"'7" provisorio porque 0 hllanco r~~ ta, f,IZ· se,, . po~s, 11m a c~bçã0 mex1cta, para I e 1 d ' w • ó> 111 d d • . 'd" • gihmar a cx1gencta de mawr prer.o qunndo o go· 
é q~te h a e mostrar a ver a eco~ exach ,w, v orno tiver do comprat• ouro. Ma~,· esso calculo tem 

Esse docum~nto .apresenla\ p01 excmpl~. em milo sido illuuido 
de responsave1s a unportancJa de nove mil e tantos · 
eontos, e uma tal som ma que não figura no deficit, Para mos Irar que o preço dos mtllaos não exprimo 
mas que representa despeza, em tempo opporiuno, o esLido do cambio, miarei um facto. 
Sr. presidente, )Jade apparecer nas contas do lhe- Tendo o governo alé o Mno passado um contrato 
souro, e assim augmentar o deficit calculado na de foruecimentos no IIi o da Prata com uma casa im
synopse. portante, vinhão as ordens para serem pagas aqui 

Quanto ao deficit de ]806 a 180'7, é calr.ulado por em sohP-ranos ao prceo do dia. O cambio estava 
estimativa, no relatorio, lambem em 36,000:0008: enmo a 24, e como li1ihão do sor cumpridas essas 
como mínimo, o calculo é ex~cto i como ma:dmo, orden9, a cotaoão dos soli~ranos clwgou a 13$. E 
não. A despoza desse exercício foi avaliada cm então ó pelo valor dos so!Jeranos nos la pl'aça quo 
110,000:000fl; mais ha de ser muito maior. A Sltcrra se púdc calcular o verdadeiro os lado do cambio? 
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O Sn. SouzA FnANCO:- Se V. Ex. não quer pre- minha absten9ão ainda é mais completa; só conheço 

encher a hora, eu preencho. os votos depots que são dados na casa. 
O Sn. PRESIOENTg DO CONSELHO:- Se tivermos a O que desejo é que todos se pronunci~m com a 

fortuna de ver em breve concluída a guerra, o cam- maior franqueza, procurando salvar o paiz1 e sob 
bio ha de elevar-se. Quando o ·anno passado foi esse ponto de vista digão, se assim o entenaerem, 
nomeado o actual gabinete, o cambio estava quasi que o ministro que falia ao senado não estA na altura 
como agora. Ia entretanto ar.abar-se com a emis- das circumstanctas. O que declaro é que nilo posso 
são bancaria; não devia isto fazer subir o cambio ? govermr sem esta medida, e acredito que o mesmo 
Não havia a menor duvida da que aquella emissão acontecbrll a qualquar ministro nas actuaes circum-
acabava; mas achei o cambio a 22; só mais tarde' stancias do tliesouro e do pai,, . 
elevou-se a 24 3/4. · Lembrou o nobre senador uma medida com a c;~ual 

Cabe aqui uma observacão ao nobre senador por podia-se ter feito algum dinheiro; é a substitutção 
S. Paulo. Disse S. Ex., quê apezar do governo não da moeda de cobre .•• 
ter necessitado mandar cambiaes para .Londres, po~- O SR. SouzA FRANCO:- Fgi de passagem que to-
que contava c:,m os restos do empresltmo de 1865, quei nisso. 
ainda assim o cambio estava táo baixo. O nobre , 
senador não reparou que consta do relatorio ter o O Sn. PR~SI!JENTE DO CONSELIIO: - Tambe,m de 
thesouro mandado para Londres até maio mais de pas~agem dtret em respos.t~ que a tal respetlo ha 
12,000:0008000. vams propostas, .todas. ex1gmdo grande d~speza do 

O actual ministerio pouco achou em Londres dos !besouro .. Entendtb· pots, que na. actualtdad~ era 
restos do emprestimo de 1865; tem remettido cons- mel~or adtar esta o ~e c to, tanto mau que h a ~lver
tantemente cambiaes e feito todas estas transaccões genct~ .Profunda. de pareceres Acerca da ~ce1taçllo 
sem que a praça se aperceba, eem que se veja 0 dedo ou rcJetção das dtfferentes propostas que exJstem. 
do governo na tomada de cambiaes. Se não fosse O nollre senador de algum mo~o estranhou que o 
esta cautela, o cambio teria descido artificialmente conselho de est~do não fosse ouvido ácerca do rego
muito mais, e os particulares com razão se queixa- lamento expedtdo Jlara .a nayegação do Amazonas. 
rião do governo O conselho de estado fot ouvtdo quanto 11 abertura 

· . . do Amazonas; quanto ao regulamento fiscal entendeu 
O nobre senador J>el.o ParA pareceu Jndtcar 0 go- o governo que basta1·a ouvir a.respectiva secção do 

verno dos Estados-Umdos como um modelo .neste conselho de estado : ouviu-a e o regulamento foi 
assumpto1 porque não soc.correu-sa a um meto só, expedido. _ ' 
mas a muttos. Ora, é prectsamente o que o governo N d . 
imperial tem feito e procura fazer; quer, aló!D das ão enten o c;~ue se deva fazer do conselho de es-
operações de credito para que já e> lá autonsado, lado uma machma se!D .a q~al o governo nllo possa 
poder usar lambem do expediente do papel-moeda, dar U)ll pa~so. O mtmsterto actual tem col!' fre
como fez o governo dos E'tados-Unidos. Desde que ~uencJa ouvtdo o conselho de estado, frequen~la que 
ali rompeu a guerra, senhores, o emprest!mo mar- Jâ causa estranheza. Se pudesse, eu não pass~r1a uma 
cl!GU sempre conjunctamente com as emtssões de semana sem consultar o c~nselh!J de estado ' porque 

1 d confesso que fico sempre mstrutdo pelo debate, mas 
pape -mo e a. nem a idade, nem os trabalhns que onerllo. os canse-

O Sn. SouzA FnANco:- De· papel-moeda? lheiros de estado, lhes dilo tempo para reuniões tio 
0 SR, PRESIDENTB DO CONSRLIIO ; - Ha entre nos frequentes, i -

uma divergencia: o nobre senador pensa que os Foi por isso que sobre os regulamentos fiscaes re· 
green-bakes nllo são papel-moeda, ao passo que esses lativos 11 navegação do Amazonas ouviu-se só a sec
btlhetes, embora com juro, uma vez que solvem çllo respectiva do conselho de estado. 
divida!, são por todos os economistas considerados Segundo o nobre senador pelo Parl\1 o governo, 
como papel-moeda, no sentido proprio da palavra, creando alguma alfandegas no Amazonas, mostrou 
e assim os considero: não ha diiferen~a alguma. que em vez de ab_raçar idéas largas, grandiosas, nllo 

Na opinião do nobre senador para votar-se por sabe afastar-se do trilho conhecido, Talvez por cur
uma proposta desta! é mister que o governo inspire teza de intelligencia, eu, Sr. presidente, estou habi
summli confiança. Acredito que S. Ex. nilo pôde tuado a seguir quanto posso os trilhos batidos ; nito 
fazer de uma 1<1 proposta questão de confiança poli- pertenço ao numero das 3guias • 

. tica. Se isto fosse admissivel, outro te da sido o Ora, o trilho bltido dizia-me que a abertura do 
procedimento do governo; consultaria primeiro se Amazonas lls embarcações mercantes de todas as 
politieamente linha nesta casa a confiança que tem nações trazia a necessiaade de repartições de isca
na outra; entretanto assim nao procedeu, por en- lisação; não me occorreu inventar o que o paiz não 
tender gue esta medida é um meio indispensavel de conhecia; appliquei o que o paiz tem como acertado, 
governo, não ó ~uestilo politica, nem da confiança Estabeleci alfandegas, ·porque é indispensavel que 
no sentido proprto da exprcssl!o. existão desde que ha commercio directo. 

Talvez que o nobre senador pelo Parâ não depo- Sem duvida isto ha de trazer despeza, mas pe-
site em mim a confiança que exige a execução de quena; ainda, porém, que fosse maior, havia de ser 
uma medida desta ordem; se assim for, está em seu resolvida; tenho a coragem precisa para despender 
direito, e acredite que não me faz a menor oflensa quaesquer quantias, quando em proximo futuro 
votando como entender, porque, so na outra camara devem ser fonte de grande augmento de rendas. 
nunca procurei captar votos, nem ainda empregando l'ertenci ao minislerio que concedeu uma sob
para isso os meios mais indirectos, no senado a venção ti companhia de navegação do AmaEonas; 
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isso valeu então ao governe~ alfluma censura; entre- conhecimentos tenho da mataria; ao passo qno a sa
tanto, a experiencia mostrou que a subvenção, em- bedoria inculcada pela boca do nobre senador traz 
bora grande, não foi improficua. ao debate qnasi sempre uma confusão inextricavel : 

Não me arrependo da parte que tomei nisso; o a prova eatfl no discurso em que S. Ex. pretendeu 
que é verdade é 11ue a renda do Pará tem augmen- demonstrar que -o g~verno vai emiflir cento e tantos 
tado consideravelmente; a subvenção ha de acabar e mil contos de papel-moeda, quando a proposta veda 
o beneficio da navegação ha de ficar, Os 16:000$ ou uma emissão muor de liO,OOO:OOOHOOO. 
20:000$ que custarem as alfandegas creadas no Ama- lUas ao mesmo tempo o nobre senador tal ordem 
zonas hiio de ser de sobra compensados com a renda deu aos algarismos, de tal sorte jógou com elles que, 
resultante da livre navegaçflo do Amazonas. sustentando ser o de~cit de 24 000 000$, e que a 

Fallando assim do Amazonas, parece que incorro Jlroposta pede autorisação para SI,OOO:OOOS, coo
na censur·a, jfl feita por alguem, de que o governo cluiu que ainrla fi~ão ao governo 7,000:000$ para a 
achou ali a sua panacéa. E' uma censura infundada: continuação da guerra. -
do Amazonas hllo de nos vir muitos beneficias, mas Em occasillo · opportuna tornarei isto bem claro; 
não a salvação. Com o Amazonas o resto do imperio não cabe agora no tempo, nem V. Ex consentiria 
ha de flerescer, e esteu persuadido que, ncabaila a que eu analysnsse neste momento o discarso em que 
guerra, havendo, não esse amor platomco de econo- S. Ex. pretendeu proferir a ultima palavra sobre a 
mias com que se enthusiasmão alguns oradores, mas mataria; entretanto que, a fallar a verdade, o nobre 
verdadeiro desejo de fiscalisar e cortar por varias sanador por·!Uato-Grosso tinha considerado a ques
despezas, as nossas circumstancias podem melhorar· tio da maneira muito mais clara, muito mais posi-
e o nosso futuro ha de ser muito lisongeiro. tiva e concludente. E' tarefa qoe fica para a 3• dis-

Por hoje nada mais accrescento. cuasllo. · 
Com relação ao ministerio, o nobre senador tem 

motivo bem patente: a falta de confiança é que o guia. 
DISCURSB PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 10 DB AGOSTO S. Ex. não é hoje O homem governamental que 

n11 1867. foi em junho deste anno ; fallando então sobre o voto 
o Sr. zaearla• (presidente do conselho) : de graças, chegou o nobre senador a reconhecer que 

-A limitação que lembra o nobre senador pelo Pa- o !besouro não podia prescindir da emissílo do 
rã a respeito de operações de credito é uma novida- papel-moeda. 
de de tal ordem que, em vez de dizer-se que nunca Nesse discurso, que tenho presente, não só S. Ex. 
no paiz deu-se a ~overno algum uma dictadara, como apresentou lambem um de~cit muito difi'erente do 
aquella a que S. Ex. se referia, deve antes observar· que hontem quiz mostrar, como proferiu estas pala
se que n3o ba exemplo no paiz .de semelhante Ji- vras: « Deste roeurso (emissão de notas), o governo 
mitação. não póde prescindir. • E.ntilo co!lfessava isso, mas · 

o eorpo Jegislativo,,Sr. presidente, tem por vezes hontem condemnou a emrss~o; d1sse 900 a_J!roposta 
dado ao $overno autor1saçil.o para emprestimcs avul- deye rec~~er do senad~ ~m vot~ negatrvo. Eis o qae 
lados ; amda em 1865 a deu, mas sempre em ter- é 1~stabrhdade de opm1ões; e1s o que é mostrar-se 
mos geraes: « Fica o governo autorisado para fazer em J.unh!J homem governamental e em agosto homem 
operações de creditas, dentro ou fóra do paiz. » partrdarJo, 
Ainda não se fez o que o nobre senador hoje propõe. Senhores, a quest!o estA posta com toda a clareza; 

De onde veio repentinamente a S. Ex. a idéa de o ministerio tem declarado e declara que não póde 
modificar os nossos estylos? E como se deve enten- prescindir dos meios pedidos nesta proposta ; mas 
der a sua reticencia, quando disse que tal dictadura eu nunca disse que drsto faria unía questão de ga
não concedia a nenhum ministro, quanto mas .... ? binete, nem que me retiraria por causa de uma vo
Haveria nestas palavras insinuacil:o 1njuriosa com taçil:o do senado, contraria à medida pedida. Nilo 
relação ao caracter do actual ministro da fesenda? disse nem podia dizer tal; seria cahir em contradic
Entendo que não; o que ha é uma insinuação de çio flagrante com os principias que tenho defendido, 
outra ordem. essa decisão do senado não seria a ultima palavra 

Senhores, no ex9rdio do seu discurso de hontem, o proferida na questão ; q11ando taes meios fossem to
nobre senador mestrou que nlo JIOdiadeixar de tomar lhidos ao governo, ainda a politica ofi'erecia outra 
a palavra,, P.Orqoanto esta~a habituado ~ d~r sempre solução para o caso. · 
a sua opm1i'io nas Jl!aterra.s gr~ve~, prwcrpalmente lUas eu, Sr. presidente, tenho plena convicção de 
nesta, em que é especral. ~rs a msmu~ção: quer di- que o senado não ha de recusar ao governo os re
z~r que eu niio sou especral na matwa, não tenho cursos gue este julga indispensaveis. Só um plano 
fe1to estudo aprofundado da~ ~nanças, como o nobre estrategJCo, que só servirá para apurar, para acriso
senador •. Se a faculdade sohc!t~da pelo ~roverno fos- lar mais a sabedoria e a prudencia do senado, po· 
se conferJda, não a~ ae!ual mm1stro da fazenda, q.ue dia fazer com que o nobre senador, esquecendo-se 
não tem essa expemncu, esses estudos da matem, de sua asseveração anterior de seus protestos de ser 
mas ao nobre senador pelo ParA, que convive com homem essencialmente governamental viesse hoje 
as Ji~anças, que d~rme e aeor~a eom ellas, então a por meios tortuosos procurar que o kinisterio se 
aut?.mação era morto bem eab1da. retire: porquanto me10s tortuosos são de certo 
. Ers como entendo as palavras do nobre senador; abrir um credito, mas estabelecer taes condicões 

msto,, porém, não ha ofi'ens~ ao Jl!BU cara~ter. Direi para a realiznQão dos recursos, que possão torn"a-la 
.lodavJa, que, apezar de mmha rgnoranc1a1 alguns 1mpossivel. 

I : 
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Aceitaria o nobre senador das eamaras uma auto-

risação para contrahir emprestimos com aquella11 
regras e limitações que aos seus advmario3 aproo· 
vesse? Não, seguramente, e eu não as posso aceitar, 
nem o senado eritrará em tal caminho. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINJIONUA : -Nilo é pos-
ivel. ' · · . 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONóELUO :-No discurso 
do principio da sessão, em que o nobre senador fez 
o seu pro~ramma, não mostrpu ho1·ror ao papel
moeda: hoje, porém, que a sessão approxima-se de 
seu fim, pretende S. Ex. sujeitar o governo as forcas 
caudinas, obrigando-o a supportar o jugo destas con· 
dicões: mas o ministerio não o ha de aceitar. E 
ném porque deixe de aceita-lo, segue-se que o nobre 
senador venha tomar-lhe o Jogar : não, o governo, 
senhores, ha de ,pertencer a quem tiver maioria e 
maioria como deve ser. 

Nesta questão tenho tido, em ambas as camaras. 
a maior franqueza com risco de ser mal compre
bandido; tenho dilo a verdadP., proclamando a unica 
doutrina exacta, e que convém até a meus adversarias 
polilicos porque se elles hoje subissem ao poder, 
não podilo marchar sem o papel·moeda, sem uma 
dissolução da camara1 ou sem uma desmoralisação 
de caracter peior ainaa do que a peste. 

batalha campal, com apresen'taÇão de emendas, e 
nessa occasiiio serilo liquidados esse e outros asser
tas do ri obre senador pelo .ParA. 

Por ora .limito-me a dizer que o resto das autori
sações é essé mesmo que o nobre senador jã reco
nheceu, com pequenas ilifferenças, accrescentiUI.do os 
recursos da lei de 12 de setembro, de modo que, 
pelo calculo de S. Ex;, o thesouro tem autorisagllo 
para 126,984:2349, ao passo que o mesmo !besouro 
avalia as autorisações que tem tido em 102,5t9:467S, 
das quaes só lha restão presentemente 4-1,791:6648. 

No tocante á emissilo ae papel-moeda, a autorisa
ção não é vaga, rnas bem definida: não pó de passar 
da importancia dos bilhetes do thesouro que esti
Terem em circulação na data da lei. 

Para evitar pretextos, porém, apresentarei . na 3.• 
discussilo uma emenda marcando para a em1ssilo o 
limite máximo de 50,000:000H Eu teria offerecido 
esta emenda na outra camara se a discussllo nilo aca· 
base alli quando menos se esperava, por ter desis
tido da palavra um membro da opposição. 

Julgo bastantes estas explicações. Na S.• discos
silo, que prometia ser longa, responderei ao discurso 
do nobre senador. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DB14 DE 
AGOSTO DE 1867, Assim, o que cumpre é que os partidos que não 

estão nas condições constituçionaes de tomar o po· 
der, resignem-se a deixa-lo ãquelles que podem rea· O Sr. Zaearlof!l, (presidente do conselho) .... 
lizar essas condições. . A batalha campal ha dias annunciada pelo nollre se-

Nem tenho que iDI'ejar a sorte de quem o tflmar nador por Mato-Grosso vai começar. Felizmente, 
em taes circumstancias : pelo contrario. se nito fosse como nilo se trata de polvora e bala, mas só de alga
christão e catbolico, eu desejaria que o nobre senádor rismos, é !lei! conservar o sangue frio. E pois, vou 
hoje occupasse o meu lugar : então saberia o que ê eutrar no debate lranquillamente, principiando por 
governar nas actuaes circumstancias do paiz, e gover- dar sathfações á que. me julgo obrif&1o. 
nar nas condições em que o nobre senador se acha- Dou em J!rimeiro Jogar uma satisfação completa ao 
ria, sem maioria no senado, nem na outra camara. nobre senailor pela Dahia, o Sr. b1rilo de Muritiba, 
~ ll!inisterio a~tual tem maioria no senado; tem porque tendo S. Ex. em duas sessões discorrido so

maiorJa neste senhdo : nilo lhe pede senão o que as- bre !:1 art. 5• desta proposta, n3o JIUde tomar em 
senta em ver4adeir!l e inc~ntestav~l.utilidade publica, c~nuderaçiio suas reflexões. Nilo ~ ~z porque ore
nilo vem aiJIII pedir med1das politicas em llenificio g1me~to o vedava, e V. Ex. o proh1bJU. Num e nou
de um partido ; só pede o que ê de interesse do tro d1scurso do nobre senador duas proposições pa
estade, recerão-me mais importan.tes : uma dellas foi a n~-

Nestes terreno tem o ~ovemo encontrado, e ha de cess1dade em que S. Ex:. julgou o governo constJ-
eneontrar sempre maior1a, no senado. - luido de tlar ao prelo, segundo a sua phrase1 o em-

prego da reserva metallica que comprou ao nanco ; 
a outra é a que diz respeito A duvida em que o no· 

niacunso PRONUNCIADO NA ssss.i:o DB IS DE Acosro. bre senador estA sobre o pedido de credito para um 

O Sr. ZaearJa• ( presidente do conselho ) : 
-0 resto das au torisações de que trata o art. 60 
Gonsta do relatorio á pag. 7, e no seu discurso de 10 
do corrente j~ o nobre senador pelo ParA tratou 
dessa apreciação. Perfazem ellas 102,549:4518. Con· 
testou S. Ex:. duas parcellas: a de 4,071:72SH rela
tiva ao exercício de 1866 a 1867, que figura no calculo 
do relatorio, mas foi eliminada na proposta, e a 
de l,890:QHH concernente ao ex:ercicio de 18G~af865, 
que S. Ex admittiu lambem, mas restringindo-a a 
792.519$, porque a dill'erença correspondo ao li· 
quido dos dcposi tos, o qual, fazendo parte da re
ceita, deve diminuir o deficit. . 

Quanto a esta reducção reservo para a 3• discussão 
o que tenho quo dizer. Annuncia-se para então uma 

exerciciodequejã habalanço,como o de 1864-1865. 
Tamhem darei uma satisfação, ·Sr. presidente, ao 

nobre senador pelo ParA, que estranliou não ter eu 
respondido immediatamente ao seu discurso; reparo 
que subiu de ponto, disse S. Ex 1 por eu haver le• 
vado a mal que um deputado ped1sse 24 horas para 
preparar urna resposta. 

Sr. presidente, não presumo ser repentista; pelo 
contrario, desPjo sempre pedir ao tempo meios de 
melhor amadurecer as minhas refl~xões; mórmente 
qunndo fali o não como simples senador, mas como 
ministro d() estado. 

Nunca estranhei a dBputado algum que pedisse 
2t horas para preparar um discurso: o que me causou 
reparo fo1 que depois de 2,1 horas pedidas e obtidas, 
corto nobre deputado empresasse expressões ofi'on-

IO 



\ 

74 APPENDICE. 

sivas, aggredisse, injuriasse; o que sõ poderia ter dor achou e que o lhcsoui'O RP.resonta provém disto: 
desculpa no calor de' um discurso improvisado, mas o thesouro não pediu ngora 72,000:000# de autor i
não a sangue frio, e depois de ter dormido sobre o sações; pediu 3L,OOO:OOOS; julgou-se, pols, auto
caso, _ risada já para ~l,OOO:OOON; mas o que d1sse a este 

Nao tenho a presumpção de responder de prompto, respeito? que não podia l't!alizar As te credito nas 
muito menos a discursos do nobre senador pelo actuaes circumstaocias, nem contrahindo empresti
}>arft; S. Ex. vinha proferír o fiat neste debate; as mo intomo, nem externo. 
galerias onchet•ão-se, o auditoria pr.ocurára ouvir o Nota o sana,Jo que a sommn de '72,000.000fl com
nobre senador. Era natural que cu nào respondesse põe-se elos 3l,OOO:OOOH para que sa pede agor11 cre
immediatamente; todavia fiz o que puae; quanto ii <li to, o dos '~1,000:000$ para que o thesourojulga-so 
parte emmaranhatla dos algarismos, esperei vô ·la já autol'i~ado ; e que a questão consiste em nào se 
na imprensa para aprecia-la. · P?dOl'Om realizar presentemente opero~ões do cre .. 

Depois. da publicação das idéas do J!Obre senador dlh> nesse valor. 
é a prime1ra vez que posso com propr1e<lade ompe- O nobre sanador, jngnn1lo com estes algarismos, 
nhar-me nest;J tlobate. Na 2• discussào não o fiz po1·- rJciocina que com 45,000:0008 de nutorisaçóes pódr.
que·conheci que o senado desejava ver passara pro- se p:lf.pr a divida fltll~ttwlle1 o nbs.~rva que 
post.t para. 3.•discussão, e canlinuw o debate nesta. 126,98[;000$ de autorisa0ões com 178,'7B:OOOH de 

O nubre senador teve o cui<lado de declarar que b rer.flila irnportilo em 305,700 ODOH; para pagal' 
falfar como homem profissional para que o publico 323,600.000$, vem a haver um d• ficit dd 2ll,!JOO:OI)OH. 
não fosse induzido em erro fl vista da falta de uni for- ll;ru, mas como pagar os bilbeles do !besouro cum 
midade nos resnltadosawesentados quanto ao deficit; aquell"s 4S,OOO:OOUH ue autorisa~ões? esta é que é a 
contrabio, portanto, a obrigação do definir o df{:cit que. tão pratica. 
claramente. . Dis1e o nobre senador: tendes autorisacões para 

Ora, o que fez o nobre senador? Calculou a des- mais do que precisaes, e com as que agora "p!dis fi
peza dns tros exercidos em 328,671 :OOOH, a~plicou caes habili!ados para entrar folgadamente pelu novo 
a esta despeza a renda dos Ires exercidos na 1m por- exarclcio. lUas S. Ex: inclue nos 126,000:000$ de 
tancia de 178,714:0001/ c a somma dos creditas que autorisncões a impo,tancia de 25,000.000$ dare
diz autorisados no valor de 126,98~:000H e acbr'u serva métallica do b:mco e 4,000:000Q destinados ao 
que falta vão autorisações para 22,!JOO:OOOH, sendo pagamento de bilhtites do thesouro que existião na 
por cons~guinte o deficil de ~5,'733;0008 por se te- carte··ra do banco, sommando os dons recursos 
remrealisado das autorisacões só mente 10'~.200:000$. 29,00~.000HOOO. 
Entretanto, S. Ex. mesmÔhavia anteriormente sus- Já ma tenho enunciado por diversas vezes, Sr. 
tenl1do <[Ue o deficit era de 42,000:000S.OOO presicl,;nte, sobre este objecto; nm jã que constan-

Qllando alguem do povo comparar estes resultados temente volta-se a ello, devo ainda proc,aar mos
a que o nobre senador em seus cal cu los chegou nos Irar a sem-rnão de semelhante argumentação, para 
mezcs dejunl1oe deagosto,haderefloetirque S. EK., que o senr.do se conven1a de que o thesouro não 
aliãs destinado a p1·oforir a ultima palavra sobre e, te podia deixar de proceder como procedeu. 
debate, considerou o de(!Git por tal maneira, que apre- O nobre senador pelo Paril achou notava! que eu 
sentou-o em um senti,lo corno sendo do 22,000,000H, considet·asse os 29,000;0008 de papel-moeda um 
e n'outro como de 42,000:000$ ou 45,00U:OOOH000. recurso para o thesouro, e negasse que fossem re-

Á razão da díJTerença é esta : o nobre senador em curso os 25,000:000H em ouro. Seria preciso muita 
junho fallava como homem governamental, reconhe- ignorancia para cahir no erro que· o nobre seuadol' 
cendo que uma divida t!uctuante de 41i a 50,001):000fl me imputa. ' 
era na· actualidade gravíssimo embaraço para o go- O papel que devia sahir ·da cai:u da amot·tizaçlio, 
verno, o que o levou a confessar q11e era indispen- nas termos da lei de 12 de setembro, ilum recurso; 
savol uma emissão de notas. Hoje a posição de S. Ex. converteu-se em ouro pelo emprastimo que o governo 
modificou-se um pouco ; o nobt·e senador mudou fez mediante bilhetes do thesouro. . 
de parecer, não il mais o homem govemnmental de O processo estfl conhecido e não vem agora ao caso 
junlio; declarou que a nenhum ministerio daria um refol'l-lo. 1\Ias d:sse eu algum dia que o ouro não era 
voto de confiança de~ ta ordem, quanto mais ao actual, um rec11rso para o governo? pelo contrario, é um 
em que não confia. . recurso precioso, porque é em metal que sa pagão 

Eis aqui, Sr. presidente, ~razão da dilf~rença; no Rio da Prata os vencimentos do nosso exercito o 
em um e outro caso os algammos obede~l\rão aos armada. 
acenos do nobre senador como sol<lados fie1s. · Estâ declarado no rolatorio quo o ouro foi cxc]u .. 
. Bem: o defic-it das autorisaçõe~, ultimamente apre- sivamente destinado áquelle fim; o govemo, pois, 

sentado por S. Ex:, é de 22,000.000$; vou mostrar conf~ssa q11e esse recurso é inapreciavol. 
como este calculo coincide com o 1lo relatorio. 1\la! esta não á a questão, a quostilo ó outra; per-

Os creditas autorisados, que com a renda dos tres gunta .. se: Se tendes esses 25,000.000fi, como pedis 
exercícios imporlão em.305,700:000$ tum de pagar um credito de 72,000:00lW? Por uma razão que te
:J28,67l:OOO$ de despcza; vem, pois, o defic-it a nho dado mais de urna voz; o dt•(icit não é só de 
ser de 2ll,DOO:OOOH. E cabe aq111 dizer que nos 'U,OOO:OOOH. Tanto no relatorio como na proposta, 
126,90~;000$ de crediflls calculados entl'ilo toda~ as foi calculado no mini mo, conlando-so · aú corn ns 
autorisar-õos dadas pelo corpo legislativo ao gover- dospczas jrt ont;lo certas; mas esporando-se desde 
no, inclÜidas as da lei de 12de setembro de 1866 l?go o excesso que devia liaveJ·, o quo do Jacto vari-

A. l\iJl'oron~a entro o resultado que o nobro sona- itcou-so. 
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Por conseqnencia, o thesouro ha de em tempo O Sn. PRIISJDENTB DO coNSEtno: - O nobre sena• 

dar contado emprego da reserva metallica do banco, dor pelo ParA calculando em 104-,000:0008 os re
e prova-lo de maneira que nilo soffra contestação. cursos realizados pelo thesouro, suppõe que na venda 

Os nobres senadores darão como certo o de~cit, de apolices jll se tem apurado 30,000;0008. E' um 
mas traUo (permitia-se a expressão) de regatear, engano; não se tem obtido, pelas autorisações de que 
suppondo que a despeza do exerclcio não ba de ser trata o relatorio, sen~o pouco mais de 10,000.0008-
maior do que a calculada; entretanto esquecem que Aqui está, pois, uma differença de cerca de 10,000:00(}M 

. os dados do relatorio são de 31 ~e março, e que en- que altera os calculas de S. Ex. 
tão não se contou, n~m se pod1a contar senao com Quanto ao de~cit que o relatorio ainda apresenta, 
as despezas sabidas e certas, tanto mais que o go- p~rteneenle ao exercício de 186i- 1865 no . valor 
verno dispunha aind~ do parte da roserva metallioa de 1,890:0118, o nobre senador· pelo Parã julgou 
do banco. dever reduzi-fo a 892:000$, porque o lhesouro nao 
o Sn. SouzA. FnA.NCO : _ 1\l~s v. Ei. nos seus eomprehendeu na renda o liquido dos dapositos. 

calculos não conta com estes meios. Observou S. Ex qne havia nisto um erro de facto, 
e outro de direito; aqnelle, por ter-se deixado de 

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Se contasse eomtemplar como renda o liquido dos deposites : 
com esses recursos nos calculas que apresentou, h a- este, por não ter-se executado o art. 41 da-lei de 17 
via tambem dd incluir no calculo o destino que clles de setembro de 1850, que manda escrip!urar annual- · 
tim·ão, e o 'resultado seria o mesmo; po:ém não mente como receila o saldo liquido dos depositas de 
metti em conta esses meios, nem as despezas a que cada exercício, 
clles têm feito face. Isto parece claris~imo, qunndo Parece-me que erro de facto e de direito haveria 
não se trata de dar balanço ao !besouro, mas sómente se se praticas;e 0 quo 0 nobre senador pretende ser 
de apreciar os onus e os recursos que tem, e o que exacta. 
lhe falta para occorrer às despezas orçad1s. · o art. 40 da lei cilada diz assim: 

A ultima synopse mostra qun suppõe-~o em prder « N.io serão comtemplados como renda ordinaria 
de rcsponsaveis cerca de íi,OOO.OOOH; isto quer di- do Estado os dinheiros provenientes d~s seguintes 
ur despeza feita, Sr. presidente, de que o thesouro origens-ausenl~s. emprestimos dos cofres dos or• 
não tem ainda con~ecimento: isto s1gnifica que o phãos, remanesccdds dos premios de loterias e outros 
defir.it ~·ria pelo m mns de 81,000.000$ e não do quaesquer deposites-: nem votada somma alguma 
72,000:0001, se o •recursos do fhqsouro imporla1sem para pagamento de taes dinheiros, conservando-se, 
són ente nos 'iii,000:000/1 Wfnciouados A pag. 1i do porám, nas leis de orçamento as rubricas respectivas, 
relatorio. mas sem quantias detiaidas. » 

Tranquillisem·se, pois, os nobr"s senadores: o the- O ar!. 41 é este: 
sotH'O h a de em tempo dar rigorosa cont1 tio t mpre- a Não obstante a disposic:lo do artigo antece· 
godo ouro; ha de isso s0r quando se conhecer exac- Jeute serão comprehen~idas nos orçamentos as 
lamente toda a extensão das despexas feitas, do ref~ridas rubricas com avaliaç~o da renda que 
drficít resultmle e dos meios de que o governo lan· puderem produzir, mas em capitulo especial, i1e· 
o ou mão para paga-lo. baixo do titulo- Depositas diversos.- Da mesma 

E aqui farei uma reJloxiio: eu disse ao nobre sena- fórma serão contempladas nos balanços com sua 
dor pelo !'ará que o resto do ouro que existe era o despeza propria; e o saldo que houver sido empre
segreilo do govorno. A' S. Ex. pareceu que o governo gado na despeza geral do estadó serA representado 
nilo podia ter segredos a este respcit,,, e uma fo)ha entre as mais rendas debaixo do titulo unico e espe
dia:·ia da corte uvançcu que tal segl'edo havia sidO cial- Receita de depGsitos.- Se os pagamentos 
mal recebido do publico. reclamados durante um exercicio excederem a en-

Seu hores, desde que com a maior clareza se disse Irada, o excesso serA pago com a ronda ardina ria o 
qual o emprcg•J exclusivo do ouro, o governo não contemplado n1 respec:l!va rubrica do balan~o. » 
estava neni está obrigado a revclill' a nin~ue:n quan- Altcnde-se, pois, Sr. presidente, ao liqmdo dos 
tos mil soberanos ainda tem em ser; se neslo ponto dopositos, mas em mbrica especial e não como re
fosse franr.o, animaria a espP.culação. e não tem dis- ceita Essa lei que o nobre senador citou estabele· 
rrosicão para isto. Convém c1ue não se s1iba quando ceu diJI'erença enl!·e renda ou recoita propriamente 
o g.;veroio t•Hn do tomar cambiaes, ou quando n~o do orçamento e o recurso que o !besouro encontra 
precisa de lia~; dn mesmo ruodo convém rp:e os os- nos saldos liquidos dos depositas; e assim tern ella 
pr:cul:vloa·es nl!o saibào que recursos tem o theJouro sempre sido executada. 
cm ouro. . E' innegavel que nos remanescentes dos deposites 

Se, porém, 11lgum dos nobres senqdor.:s quer sa- acha o thesouro um rrcurso; mas o governo não pôde 
IJoa·ao certo IJll:tntos mil sol.Jerauos oxistHm no lhn- esquecer nem desconhecer que sen•.!o dinheiro alheio 
Bouro, faça requerimento, o so o souarlo o approva1·, es~u do fJllO Janca mão atú que setts donos o procu
intmediatamont,; o llwsouro darli a infor!ll:li;i't·•, con· rem, nã•J deve incluir semelhante recurso nas verbas 
hndo cnm. a s:.:a pa·u~lon<:i;t e discrição. Para as ca- do r~ndas propriamente dila, qu~ não são senão o 
marns. ~~~tslnllvas nao pude l:nvel' sn~re:.Jo.: mas acervo das quotas com quo os Cidadãos concorrem 
certa~ ;nfot·mní:ilor.. nao se ti, vem dat· um um dtscurso pam os sorva~os puLlicos, o que não estão sujeitas a 
profomlo em puLiaco. t'cstituic:lo. 

O Sn. SatvmnA n,\ nloTTA:- Sumtluvitl:t; l.dvez I Assiui, o facto os!~ de acc?rdo com o d!reito O 
j:\ conste do ruais. rccuroo dos saltlos dos doposatos não 6 e;Cl'lplurado 
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como receita propriamente dila. E como a lei auto-. O Sn. I'RESIDENTII no coNSEtno :-Isso é eom re• 
risou operações de credito para occorrer ao deficit, farencia a 1866-186'7, o que é outra cousa, como 
entendeu-se que este era a difl'erenca entre a despe- vou mostrar. Na época do relatorio não estava 
.za e a receita propriamente dita, sendo que por isso concluída a arrecadação da receita, e pelos dados que 
ainda apparece no exercício de 1864- 1865 um de- existião, contava-se com um deficit no fim do exer
ficit de 1,890:0008 sem se !.ornar em consideração o cicio; portanto não podia Pnlão deixar de apontar
reGurso do saldo dos depositas. se o deficit presumivel de 4,07t.OOON, resultado da 

Em todo o caso, quando se trata de um deficit tão· dilferença entre a receita orçada na lei e a despeza 
considerava! como o actual, quando o nobre senador votada; não se computou ahi a receita arrecadada 
pelo Pará foi o proprio que mostrou ser de pouca im- porque falta vão mezes pal'a acabar o exereieio e nã~ 
portancia, fJara votação de creditas e meios, uma dif- se sabia qual seria effectivamente o seu producto. 
ferença de mais mil contos ou de menos mil con- Em quanto não se encerra um exercício, em
tos, a que veiu esta reducçil:o do de~citde 1864-1865 quanto não se sabe qual a imporlancia da receita 
de 1,890:000$ a 792:000$? Que importancia póde que se ha de arrecadar em todo elle, preciaando o 
isto ler para a decisilo que o senado tem agora que governo de autorisação, não deve ir buscar essa díf. 
dar? fe~ença? A receita presumível pó de muito bem di-

Raciocinando sobre as forças do exercício de 1865 m1 nu1r • 
-1866 o nobre senador procedeu do mesmo modo Portmto não se inventou prin~ipio nenfmm ; nes
e disse ; a receita, com os depositas liquidas foi ta ace_usação o nobre senador fo1 menos ~x~cto. A 
de 59,000:000H a despeza votada importou em respr1to de 1866-1!':67, falia u-se nessa d1fferença, 
5B,871:000H ; logo não liouve de~cit, pelo contrario, porque. a a1·re_cadação nào ~stava co~pleta. 
ficou saldo emllora pequeno; entretanto 0 governo Mas Já por 1sso, Sr. presldei'Jte, e Já porque a des
considera-se autorisado a fazer operações de credi- p?za qe 1866-1867 era cont~mplada nesta {lfOpos
to para o exercicio de 1865-1866. ta. fo1 semelhante verba ehmmaiia; e todav1a o no-

Não comprehenda como o nobr~ senador avançou bre sen~d~r a inclue no seu calculo. Ora, se a (lro
esta proposição, por quanto não póde mostrar nos posta ehmma os 4,071:000H, é claro que não poC!em 
calculos que estão a pa/linas 7 do relatorío menção ellfls figur~r no ~alculo fe1to p~lo IIO~re senador. 
de credito para 1865-1866. E não se abriu peJas No cal~ulo fe1to no. relator10 cons1derào-se exis
seguinles razões: (tendo) q Não faço mencão do excr- tentes diversas a~tomações p~ra 46,000:000$ de 
ci?iO de 186?-18Gü, porque, comquanio apropria opera~õos de cred1to; mas é prec1so. observar que este 
le1 de 2B de Junho de 1865 fo.m votada com deficit, algmsmo lica r~du~1do a quatro m1l e la!Jtos. cor. tos, 
a receita arrecadada excede11 a 59,000.0003, como por ter-se pres~md1do dos 4,071:0008 Jfl repres.en
acima fica dilo, sendo a despeza nella decretada I• dos por C!<dttos .supplementares. Por consegumte 
apenas de lí8,87l:OOOHOOO ». não é possJvel ma1s contar com esse elemento para 

Logo houve um saldo; logo não se abriu tal calcular· 
Cl'edito Se se considerarem as autorisações não realizadas 

Na opinião do nebre senador o governo estabele- como é a realidade, o def1cit serà pouco mais ou me: 
ceu uma doutrina nova e inaceitavel quando susten- nos o me~mo calculado P,elo nolire senador. Se na 
tou que a di1ferença para o calculo de autorisações sua. aproc1~çào chega _S. Ex. a apre;entar ~~ d.t'ficit 
tomava-se entre a despeza votada e a receita orçada mu1to d1mmuto, é p~rque supp1!e paga a dn~da flllc
na lei; é exacto: tenho sustentado exactamente 0 tua~te com as automa9ões que o governo amda não 
contrario; essa dilferença toma-se. e deve ser toma- realizou .. 
da comparando as despez~s prev1stas na lei com a Sr. presidente, o nobr.e sen~dor, fazendo-se sem
receita arrecadada. Não inventei, pois, principio pra obedecer pelos ~lgam'!los, dJSse quo a emissão 
algum; foi o nobre senador quem inventou uma de papel-moeda sub1a a n1a1s da 200,000:0008. 
arguição infundada, A verdade é esta: 

O principio estabelecido no relatorio é que a di1fe- Notas da antiga emissão do !besouro. 28,000:0008000 
rcnça toma-se entre a despeza votah e a reco i ta arre- » do n~nco do Brasil e líliaes 46 600 OOOHOOO 
cadada. Assilp, como em l86!l-186!i, f~ila a arreca- » dos bancos de decreto . : 2;461:,000$000 
dação, fallárão para a despe.za votada m1l oitocentos » autorisadas peb lei de 12 de 
e tantos contos (ou só 7!J2:000H, como.o nobre senador Setembro de 1865 , . , 40,60i:OOOSOOO 
pretende) suppoz-se haver automacão; mas em --------
1865-1Bll6, tenilo sido maior a receita àrrecadada do 11'7,755:0008000 
que a despeza votada, não se verificou de~cit, portanto Com os •·o 000 . OOOS de aue trata esta 1 
não llol~ve.at.llorisação. 0~1de está então acontradicção chegará 0 poap' el-moedaa 167 "'ss. 000 ~ coJropls a 
ou o prmCJpiO novo que mcommodou ao nobre sena- b d . d •JQ • 6 0· 11· 

0 a c IOU 
dor e que na sua opinião foi inventado por mim ara 0 no re sena or m~ls tl .~ O, O : OO~H? Este modo 
defender-me? Def~nder-me de que? Que nec s . ~ d de argumentar não~ pro piO da alta poslç~o que S. Ex • 
• 

1 
d . . . . 0 8" a .e occup:11 e que lhe 1m põe o dever de n;lo concorrer 

t10.1a e mvocar um prmc1p1~ err?neo, so era ma1s para que 0 publico faça juizo diverso do ITUe d 
faCJl demonstrar ao corpo legislai! v o a extensão do f· d d d tl d . d" ?V e 
deficit e pedir-lhe uma autorisacilo completa pa I d azar o esta o o tesouro e ,s recursos a nação. 
a despeza? ~· ra 0 a Devo ao pobre senador por Mato-Grosso ter-me de 

. promplo libertado do um susto que mo causou o 
O S~. Souz,1 FnANCO :-0 seu relator10 refere-se nob1·e senador poJo l'aril, quando disse que o banco 

â roce1ta orçada, d~spcza votada. tinha direito aos juros dos 11.000: 0008 quo o c;o-

_{ 
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verno ainda nllo pagou. Felizmente o nobre senador No caso de um credito aupplemenlar, que orêa 
por Mato-Grosso mostrou logo que o governo não despeza, a phrase usada pelo poder eleoutivo ê- ' 
l!eYiajuro nenhum ao banco. hei por bem abrir um cred1to-; e a phrase legisla· 

O nobre senador pela Bahia (o Sr. visconde de Je· tiva é-abre-se um credito ao poder executivo - e 
quitinhonba), no importante d1scurso ha dias profe- n!o -fica approvado o credito que o poder execu• 
rido, fez um retrospecto das causas q11e julga in- tivo abriu. · 
llu irem nas nosN circumstancias aetuaes e foi A lei n. líll9 de 9 de setembro de 1850, que d~u 
prender essas causas ao descuido com qne os gabi- regras para cred1tos supplemenlares e e:x:traordina
netes anteriores (que ali11s recommendflrllo-se 11 es- rios, comeg1 pela.abertura de. um credito,. poi1 que 
ti ma publica por seus servicos) deixArão de tomar o se11 art. 1• e concebido nestes termos: (Lendo.) 
medidas e providencias adeqüadas ; sustentando que 11 Além das despezas a11torisadas J!ela lei do or
os males que renlimos nllo vierllo da quebra geral gamento n. 1 ,848, para o exercício de 1848-18491 
de 1864, mas da mã organisaçílo do banco em 1853. é aberto ao governo no mesmo exercício um cre-

Niio é tempo ainda de examinar esta questao; esta· dito supplementar e extraordinario da quantia de 
mos agora em um armistício ajustado entre as es- 1.797:2038449, o qual será distribuído pelos diversos 
colas restrictiva e liberal. Entretanto direi ao .nobre minUerios, e em cada um delles pelas rubricas. da 
senador pelo Parâ que se a organisac~o bancaria de mesma lei, conforme a tabclla A:, annexa á pre-
1853, estabelecendo a unidade b1ncaria1 causou des- sente ». 
sraças, nílo sei o que seria do Brasil se então hou- Esta lei, portanto, consagrou a ex:presslo-abre· 
vesse vingado a lheoria da ampla liberdade dos se um credito -ou- fica aberto um credito. A 
bancos, que era a aspira~llo do nobre senador e cau- phrase-fica approvado-estãreservadaparaos casos 
sava-lhe o maior enlhusJasmo. Penso que tudo es- de creditos de transferencia. 
lar ia agora em muito peior estado. Citarei, Sr. presidente, um texto que vem lambem 

E fico nisto, Sr. presidente, por entender que é muito aproposito; é o do primeiro credito de trans· 
tempo de p1ssar às emendas do nobre senador por ferencia, alierto dspois da lei de 1862 peb de 
Mato-Grosso ; mas antes devo dizer duas palavras n. 1,243 de 26 de junho de 1865. (Lendo.) 
explicando a emenda que offereci, e que tem apre- « Art.l.O Ficilo approvados os decretos ns. 3,356, 
sentado na outra ca.nara, se a ultima discussão não 3,361 e 31368 de 7, 12 e ~8 de deze!J)bro de 1864, 
se tivesse ali encerrado repentinamente. Faço, por· que, na conformidade do art. 13 da le1 n. 1,f'l7 de 
tanto, agora o que então não pôde ser, e proponho [862 transp0rlàrão du umas para outras verbas da 
que se limite a emi!são a 50,000.000$, para não Rl~sma lei. as quantias constantes da lahella A, na 
deixar um exemplo de que no futuro se possa abusar. importancia da ,,482:210$512.• 
Este é o senlido da emenda. Releva ainda . notar que nesse mesmo decreto, 

Quanto ás emendas do nobre senador por Mato· com referencia a um credito supplementar, a phrase 
Grosso, mostrão que o plano ehti·at~gico de S. Ex. é outra. (Lrn~o.) . 
mudou completamente i e tendo mudado o plano de c Art. 3.0 Além das despezas a11torisadas nas re· 
combate, ha de lambem variar o da defesa. Não p01 s·l reridas leis e resoluções leglsldivas para o ex:er~icio 
mais tomar em consideração os argumentos do nobre de 18Gi-1865, é aberto ao governo um cerdito 
senador nos discursos anteriores i vou responddr no supplementar, etc.» · 
terreno escolhido por S. Ex:. para as emendas que Não ha, pois, motivo para a innovaçllo que traz a 
offereceu. emenda do nobre senador; nilo descubro razão a] .. 

Pro)lõe-se o nobre senador a substituir o art. 4° 11uma que aconsdlhe a a1tera9ão da prallca admit· 
do )li'Ojecto por este: (Lendo.) tida. _ . 

«Ficilo approvados os decretos a que se refere a ta- O arl 5Q das emendas do nobre sena1or substJtue 
bella annexa D, que abrirão creditos supplementares os arts. 5° e 60 da proposta1 nestes termos •. (Lendo,) 
e cxtraordinarios nos exercícios de 1864--1867, na « E' o governo autorisaao a realizar opera~ões de 
importnncia de 80,925,371$217. As somwas perten· credito ~.té a imporlancia do dtficit do exerc1cio de 
centos a cada exercício serão distribuídas peles 1766-1867, incluindo o supprimento feito po1• e~te 
ditrerentes ministerios, conforme as tabelbs E. exercício ao anterior. . 
F. e Q, » a § 1 o Além da emissão determinada pela lei 

Esta emenda não altera o artigo da proposta senão n. t,ll19 de 12 de setembro de 1866, ar! 1 o § 50, 
na~ palavras-é aberto ao governo um creditG-as poderá o f(OVerno emittir papel-moeda aló à somma 
quaes substitue pelas seguintes-licão approvados de 30,000:000S, para saldar o dito defi.cit, compre· 
os creditas. Penso que S. Ex. não t~ve razão neste hendendo-se esta quantia na do limite das automa-
ponto. · · ções concedidas pa1·a autorisaçõ~s de credit~. 

Os creditas de que !ratão os Ires primeir~s arlig•ls « § 2.o. O governo reduzirA o mais_possivel ~som-
da p1·oposta forão de transporte de verbas, Jsto ti, de ma dos bilhetes d~ thesouro que ex:~> tão na CJrcula
despezas votadas pelo corpo legisL,tivo ; o acto do ção, já consolidando esta di vida tluctuante, ou coo
governo consiste em tirar o que superabunda n'uma vert~ndo-a em obrigaç.ões de dons a quatro annos de 
verba para supprir outra deficiente: aqui a expressão prazo, já servindo-se da emissão de notas autorisada 
-fica approvado-tem cabimento. pela pr<sente lei, e pela de 12 de setembro do anno 

Mas, senhores, quando se abre um credito sup- passado. » 
plementar, com0 acontece no art. 4•, a expressão Emquanto aguardo do nobre senador esclareci
proposta pelo nobre senador não póde sor aumitti- mantos cabaes, occorrem-me motivos muito plausi-
da; ó menos lilmal. veis para oppôi'·me a esta emenda, 
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Contestou o nobre senador que o'defieit seja de 

72,000:000H, conFormo calcu'a o !besouro, e ~6 ore
conheéo na importnncia de 41,000:0008. Ora, se o 
de(tr-it é dd .f.l,OOO.OOOH, e o nobre senador r.nn11etle 
como recurso no §to do art, so os 29,000.(l().}S do 
banco 1l mais ao,ooo.oooe, oque se segue o que dá 
muito mais do que a importancia do deficit. 

Se, porém, o thesouro não errou calculando-o em 
'72,000:000#1 então para que este empenho em com
llater a proposta, a pretexto de que elll pede muito 
mais do que o deficit real do !besouro? 

Em torto o caso, per~unto se é n•Jrmal qtlA o corro 
legislativo conceda nutorisnç~o para opera0õ;s ile 
credito na importanei11 do deficit que se verificar? 

Segundo o ultimo discurso-do nobre senador, ello 
n~dava em um mar de íncertesas a respeito do dcftcit, 
ou, para melhor dizer, procurava um.\ cerl.f•n, sns-
1enlando que o drficit é do -it e não. de 72,000:000,Y; 
mas agora dá 72,000.000$1 e como d,we-se suppór 
que n.\o dá mais do que o governo pede, a coose
quencia é que o nobre scnad.;r reconhece que o de
ficit é na Yardade de '72 000:000~. 

Releva notar a· grande dill'orenca qne lu entre os 
calculos· do lhesonro e os do nobre senadat·. O ~o
'Vorno calcula o minimo do deficit em 72,000.000, e 
pediu meios para supprir ~ó e~ ta importanci~, salvo 
o direito de yir depois pedir novo m·edito: mas este 
]ta da ter uma Iimítaciio, como aquelle tem. Entre
tanto o nobre senadór dá mais do qno o governo 
}lerJe, porque dá·lho fdCUldade pJra abrir creoitos na 
extenr.ão. do deficit que se v~ri ficar: ora, se agora o 
thesotiro calcula-o em 72,000.000H, na liquidaç~o 
póde conhecer que é m3iot•. 

A divida fluctuante excede de 50,000:00ÓQ; com 
30,000:000$ o governo nã? fica suillcienlemente ha
bilitado para paga-la. 

Dmi ao senado urna idéa dos transes do lhosouro 
tl~sde junho pm cã 

No diaS de!se mez tinha o lhosoureiro de pagar as 
sPguintes sommas: 
De bilhetes . • • • • 1,93!:000HOOO 
Da saques do llio d~ Prata. • • 270:000HOOO ------2, 204:0008000 

Entrct.m to os; !fio diRponivel e !'a de lí90;000800() 
Em 10 os encargos edio, além das despezas ordi

narias : 
U ilheles. • , • • • 
Saques . • . , . . • 

O saldo não passava tle. • . • 
Em 22 venwio-se bilhetes na im

portan0ia d~ • . . • • 
O sald.J era apenas de . . • 

719,000$000 
490;000fi000 

l,209:000HOOO 
19B;OOOHOOO 

2,187:000~!)00 
9!:700HOOO 

O mesino aconteceu cm julho e no principio do 
corrente mez. 

Dir-se-lta que isto é antigo, e q1te bl risco sem· 
pra se correu, m 1s desvanece-se pela reforma pe li· 
ila dos bílhet~s do lhes ouro. 

nasla, porém, que um dia qualrfUOr credor do 
quantia mais nvul!lda exij~ pagamento ue bilhetes · 
vencidos, sem quq o thesouro esteja preparado par~ 
isso, c a cataslt·oplie oe dará. E' nestas cireum~lllll· 
cia~ que o senado <{Uererá tlarum recursoinsuffieien
te e CJUe deixl subsistir o mesmo risco que se quer 
evilat·? 

Se o exercício do 1865-1866, de que ha synopse, 
ha de apresenlilr ain 'a um dcfieit maior do que o 
liquidado provisoriaincnte, que muito é que este de Nada mais direi, Sr. pr·esidente, a respeito cb 
1866-1867, do qual nem synropse h a, venha a apre- natur,·za do P·1(J01-moerla; mas permitia V. Ex. 
sentar urn drflcit maior do que so calcuh? ll ha de que eu faca somente uma observação. O nobre se
ser maior, disto não h a duvida. nn•Jor pelá Uahia (o Sr. visconde de Jeqnitinhonha ), 

O gowrno procede do accordo com um principio cuj~ illnnar-ilo e dolos todos V8flerilo, yonderou 
silo: o principio é este.: o credito que se da é no nri- fjllO quem arrrumentasse com Sllmt !Ui! linha o 
nimo; esse mínimo está calculado cm vista de (i.ldos apoio de uin f(igant~. e leu o seguinto trecho deslo 
conhecidos. A limitaQi\O do deficit é a prirn~ira autor: cc A substituição do plpel à moeda metallica 
questão. é um lucro, é um ganho nacional : o augm~nto de 
Ma~, Sr. prosidenlo, so o nobre semdm· peccou pap?l plra substituir a moeda metallica além !lesse 

por demais no art. 5°, foi restriclo lambem com limite, é uma cspecie do roubo (a formo( I'Obba,y.) 
excesso em relnçilo ao.q dou~ p:vagraphos deste ar- O nc·b~e senador pdo Pará nunca clissr, porém, 
tigo. Qtt~nto ao dfficit, o nobre senaclot• chegou a nem dirá, true o p·tpol-moeda é peste ou roubo; por 
esta conclusão: « Elle ln de ser o que os documen- ong-ano lhe atlribui est~ opinião. O nobt•e senador é 
to3 officiaos inexoravelmente mostrarem: curnpt·e, um homem do gorerno, sabe tJlltl póde subit· ao go
porlanto, armar o gilverno de meios na ext1m~ão tln vrrno do pniz, o que ms actuaes circumstancia.! niro 
deficit que se vorifiear ,, Ati\ aq11i S. Ex. foi justo é possível prescimlir ria omissão de p3pol-moeda; 
para com o govorm>, qualquer I]UA srj11 o minislcl'io dahi 1'0nl a reserva com cruo nilo estigmatisa um 
CfUO eslrja il testa do~ negocias publicas; mas o no- recnrso do qrto púde ter d1J lançar mão, levando 
]Jre senar.lor accrescontou: "A respeito do papel- a questuo par.t o (f)t'l'OilO da confiança. cc 1~· um 
moeda, porém, não concedo mais r! e :~O.OOO:OOOfl. » meio t:XIt'emo, rruc só se dá a atuigos, a pessoas do 
Jlntretanto adtvida llucltlal1(e já p~ssadc 50 000 ooo.~; conliança.'' )) 
o se forem concedidos ao goVI'rno sómentc80,000:000,~ 0 Stt. SouzA !fnANCO :- A quem saba usar d~llo. 
como parw·á ello os 2l1,000:000fl reslanlcs, sendo 
exigidos 110 vencim 1~nlo ? O Sn. rnEslfJENTll no CONSELI!O:- Aceito a cor-

O verdadeiro, senhores, é qtto 0 senatlo se deixo recção, CJUO CJUCt' dizer: a pt•ssvas como o noht·e s~
de moias medidas: s~ 0 papel-mooda ó pc~to ou nador, que ha do fazer d·:sto recurso um uso aJmt
ronlJO, cumpro ser logico, o rejc1ita-lo in Um iro e: w l'dVcl. .. 
nflo fl sen:\o um rtl!ncdio oxtrerno, deve ser tomado O Sn. Sou1..t FtuNco:- NttO sou unico; ha mais 
cm dóso proporcionada ao mal Cjue so quot· evitlr. crucm sirva. 
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O Sn. PI\RSIDRN'I'R no co~SELIIO:- Mas ninguem 

ainda disse qne, ft vista d1l seus conhecimentos espe· 
ciaes, não podia rleixar de fallar nr~h m~teria, para 
que a. opin1ão pnblica se não desvairasse. O nobr~ 
senador, pois, pro paz ·se a instruir o publico e o 
ecnado. 

O Sn. SnuzA FRANGO:- Não tem ner.essidade de 
eggr2dir. 

0 Sn. PRESIDENTE D() CONSRLIIÓ: - N:iO faço mais 
do qno. citar palavras do exordio do discurso do no
bre senador. « Tantas cabeças, quantas sentenças; 
sou profission:J!, e qnero tl1Z1;r o fiat, ap1·es• ntanilo 
o verd~deiro deficit. >> Foi um exordio apropria•! o 
ás circumstancias, e e~. longe de aggretlir o nobre 
senador, creio que lhe dou uma prova de considera· 
ção, p1·estando tanb :tllenção a todo o seu discurso, 
inchi$iVe o exordio, CJUC não foi um desses lagares 
communs: cc Não venho preparado, não contava com 
est~ debate, etc. » não ; o exordio do discurso de 
S. Ex. foi um peda~o de politica. 

Mas o nobre senador pelo ParA não !Ó nunr.a disse 
que o papel-moeda é peste e roubo, como a.té qnando 
o nob1·e senador pela Dahia citr,u Stuart M11l, fez 
lo~o este protesto: «Note a expressão beyond, isto ó, 
veja que a emissão passando de certo limite é que é 
má. » Teve razão nesta pa1·te o nobre senador pelo 
Parã. 

« O governo reduzirá o mais possível, etc.» 
A disposição deste paragrapho importa um voto 

de desconfiança, sujeita o governo a um meio pra
tico da executar as autorijações, e desdiz das prati· 
cas alé hoje seguhlas entre nós. Sempre se deu ao 
governo plena-latitude para fazer as operações de 
credito como ent,:nclbr mais conveniente. Não póde, 
pois, o govemo aceitar estas restricções. 

Para impugnar semelhante disposição invoco o 
criterio do !Jobre senador pela Bahía, que Ião hri~ 
lhantemcnte comb 1!eu as limitações propostas pelo 
nobre senador do Parâ. O nobre senador por Mato· 
Grosso quiz imitar a S. Ex. recommcndando a maior 
reducção possível · d~ importancia dos bilhetus do 
thesouro postos em c~rculação, como se o governo 
desconhecesse ag vantagens do tal reducção. 

Em lê do o caso ó de agradecer a direcção que o 
nobre senador deu a este debate, olfereceMo as suas 
emendas; agora já não se discute mais se convém ou 
não o papel-moei!a, se é roubo e peste; as emendas 
reccnhecem a sua necessidade; só resta a questll.a 
do quantum: pelo que respeita ao mado e applica
cão, entendo que isto pertence ao execntivo, o sena
do nlio está na sua posição se desce a ·estas preserip-
ções. · 

Como quer que seja, Sr. presidente, declaro fran. 
camenle que não aceito estas idéas. Isto significa 
que não executarei a lei com tles restricções. No 

O economista inglez. no capitulo que contóm n senado não ha questão de gabinete; mas hei de lan-
phrase citada, estigmatisou a doutrina de llume, de çar mão de todos os recursos constitucionaes, att! 
Gr.:y e de Altwood, partidistas da emissão a ponto esse que ainda h a pouco foi indicada por uma folha 
de considerarem que ella nunca é um mal; que se dial'ia. Sem duvida, se taes limitações passarem, h:l 
alguns sofl'rem com as excessivas emissões de J>~pel, de o govcmo ir Acamara dos deputados, e declarar 
o publico em geral ganha; que se os que tem de re- que semelhantes idéas não lhe parecem exequíveis, 
ceber quantias certas, os empregados publicos, os q11e não as póde executar; e então nos recursos 
credores por contratos a longos prazos tem prejuízo, constitucionaes achará meio de resolver a questão. 
o publico em geral encontra recursos para mais pro· Depois do ter sustentado esta propo!h nos termos 
mover suas industrias. em que o fiz não posso curvar-me às-emendas do 

Esta escola teve voga, e aquelle abalisarlo econo- nobr~ sena~or, qu~ p~recem anti-liberaea, anli-eco~ 
mish combateu-a; mas semelhante doutrina jll não é nom1ea~ ~ mexequ1~els. 
hoje sustentada por ninguem. Todos sabem, r~couhe· . A op1mão está fd!la. Nilo ha em campo,, Sr. pra· 
ceru e conCessão que a papel-moeda, ex~edendo cer- Sidenle, senão o papel·ll]Oeda, eleva~ão dos JUro.s dos 
tos Ji:nites. , é uma calamidade publica. bilhetes d~ th•souro, h~Ixa na colação das apobces ~ 

A proposta pede papel-moeaa, não como um meio outros m~!os nilo lem s1do lem.brados. . 
·ordinario, aconselhado pelos princípios normaes da A respe!to da eleyaçilo dos JUro~ dos bilhetes do . 
seiencia; mas como recurso tão deploravel, coma a t~esouro, J~ declar~1 .que tenho f~1to quanto é p~s
guerra. Porque Cobden o Wrighlprégão a paz a todo SIVel dentro dos limites razoave1s; pelas quantias 
transe? porque a guerra, por mais justa e santa que exr,e~entes a 200.0006 abona-s~ uma commi~slo, e 
seja traz muitas calamidades e entre ellas 0 papel· com Isso o thes.ouro tem allrah1do .alguns mllhares 
moe'da. ' de contre de ré1s ; nilo ha, porém, ce.rteza .·de ·que 

> . . . . . . d . . elevando essa vantagem possa conseguir mus do que 
I. ara que mvocar os prmCipJos s.ãos a. sci~ncJa, reter 3 porçilo de capitaes com que ora conta. 

gue devem pautar a e~~olha dos me1os ordmanos ~e E aqui, Sr. presidente, cumpra-me dar uma expli~ 
fazer as despe~as publicas ? O governo, Sr. pres1- cação à folha diaria de gue já fiz menção. Essa folhl\ 
dente, nlio os deseoll!ICce, e só pede o ~apel-moeda tem assumido na imprensa um papel importante 
como u~ recu~so extremo a que nos obrJga a guerra porque se de vez em quando estigmati~a 0 governo: 
rom o. J araguay. tambom a'gumas vezes vem em seu auxilio, e por isso 

A çm~nda do. nobt·e senador por 1\[ato-Grosso, torna-so d1goa de ser lida todas as manhãs pelo go .. 
que Imuta a emissão a 30,000:900$, n~o póde. por- verno, porque dou a prefarencia, na leitura dos jor
tnnto, SOl' acceíta ; ou é excess1vn, se o deficit é de naes, ltquelles que me podem indicar o caminho da 
22,000:000H, com!l sustenta o. n.obra senador )leio verdade, e não aos que não encontrão senão erros 
I>arl1, ~u ó m.esqumh?, se o deltc1t ó o qu~ figura no nos actos do governo, que esligmatisão tudo, e G!is .. 
l'elatorw, e amda maiOr, como opportunamente se virlníiQ.as intenções mais puras. 
mowarã. . Disse ella que a commissão a que me refiro fazia 

O § 2• da emenda estú .~·edlg1do nestes termos : com que somente um diminuto circulo de ini~iados 
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se aproreitasse da vantagem offereeida. Isto, Sr rejeite-se uma innovaçllo que não póde sP.r aceita, 
·presidente, não é exacto; o governo tem tomado po.rque traz o enorme onus do juro, e ji\ vem desa
quanlias avultadas de todos os que as tem levado ao creditada, iendo em outro tempo sido experimen
thesouro. Eu poderia apmentar uma lista nominal, tada e repeli ida pelo paiz. 
e o senado veria que não ha circulo de protegidos; Ainda se deu uma singularidade: entendeu-se que 
que do abono da commissllo aproveitão·se quantos o papel-moeda sem juros não offarecia bastante ga
estão no caso de aproveitai-o. rantia, mas que o papel-moeda com juros a offerecia 

Pelo que toca à baixa do preço das apoliceP, não completa, entretanto que tanto de um, como de ou
tenho consentido na venda por menos de 90, porque tro, a garantia era sempre a mesma, isto é, a palavra 
a maior parte do dinheiro que nessas condições, iria do governo I 
fundar a divida, sahiria dos depositas, e então era l'or ultimo sustentava-se que o )!apel-moeda com 
inditrerente ao governo estimular daquella maneira jurús não entupia os canaes da circulação, não influía 
esta conversão. Não seria isto de bom tino ; e, pois, na nl9a dos preços e na baixa do camlíio, 
nilo estou disposto por ora a faier baix~r a cotação. No meio de todas estas contradicções, não reftec· 

Com relação ao mesmo objecto, o nobre senador lião quanto o onus do juro vinha aggravar as diffi
pelo Parâ fez uma observação notavel ; pareceu a cuidados com que o !besouro luta para occorrer ãs 
S. Ex. que o governo devia tratar da venda das apo- despezas de indeclinavel necessidade. 
!ices, se não com mais e;forco, com mais tino. IS. Ex. Não posso, pois, deixar de louvar a sabedoria do 
parece dar assim a entender que o governo t&m em- senado, em cujo recinto semelhante remedio nilo 
pregado todo o esforço para vender apolicea em achou o menor acolhimento, Aqui sobresahiu, qo
grande escala, mas que não o tem sabido fazer. O minou a sabedoria dos komens de sciencia e de pra .. 
nobre senador prestaria grande serviço ao paiz se tica, a ssbedoria dos primeiros legisladores do paiz, 
declarasse qual é, na sua opinião, o melhor meio dd dos seus homens de estado. 
vender apof1ees. Uns combatem o papel-moeda; outros o concedem; 

Nas províncias tem sido vendidas até por mais de mas concedendo, aceilão o papel-moeda propria-
90; :nas ali é quasi debalde pretender attrahir capi- mente dito e não esse que aggravaria mais o estado 
taes a semelhante emprego; elles ali achilo boa ap· do thesouro sem deixar de ser papel-moeda, Honra, 
plicação, com muito maior lucro e por isso não pro- portanto, ao senado brasileiro. · 
curilo empregar-se em apolices. . Taes sllo, Sr. presidente, as explicacões que eu 

Demais o publico não está ainda bem habituado linha de dar lia 3• discussão; promelteÍido voltar ã 
aos titulos desta espeeie. Até agora os juros só erão tribuna opportunamenle, se amda fór ne.cessario. 
pagos na cOrte, Dahia, Pernambuco e Maranhão. 
Hoje são pagos em todas as províncias ; port!m este 
syst~ma tão vantajoso não está bem conhecido i com DISCUIISO PRONUifCIADO NA SESSÃO DE }6 DE AGOSTO 
o correr dos tempos as cousas hão de mudar; por DB 1867, 
ora ainda ha repugoaneia. Estou, portanto, ancioso 
por saber em que consiste o desatino havido nesta 
rnateria; e quaf o tino de que se deve usar para co

. lher melhor resultado, 
Applaudo a maneira por que os nobres senadores 

têm encaminhado este debate; SS. EExs. têm-se 
revelado, taes quaes são, homens de estado; re
pugoão e não cedem aoempregodo recurso extremo se 
não á ultima evidencia. Na outra camara a opposiçllo 
arcou com a medida proposta nestes termos: papel
moeda, de modo nenhum; papel com juros, s1m: 
erão duas medidas. rivaos ; uma excluiaa outra. 

Não farei agora, Sr. presidente, a aualyse das 
transformações por que passou a idéa do papel com 
juros entra os seus propugnadores na imprensa e na 
tribuna: ao principio era um emprestimo forçr.do, 
e accideotalmente meio circulante ; dahi ha )lOUco já 
não era emprestimo fl)rçado, era Jl&pel-moeila que, 
depois de ter assumido o caracter ile meio circu,ante, 
convertia-se r~pentinamente em titulo de renda, isto 
é, em um meio de permuta privilegiado, gue ganha 
parado ; ultimamente a imprensa deu-lhe outro 
typo dizendo que no primeiro modo de manif~sta
r.ão, era um omprestimo interno, mas que no caso 
éxtremo figurado na proposta, esses titulos assumião 
o caracter de moeda, solvião obrigar.õas l 

Eu objectava: ou é um emprestimo forcado, e 
então a medida não entra na ordem das operáções de 
credito; ou ó papel-moeda, e neste caso ó papel
. moeda por papel-moeda, não vale a pena i\ luta, 

o sr. Paranho•~ -0 illustr:idct Sr. mi
nistro d~ fazenda disse-nos na sesslio anterior que 
eu lhe havia annunciado uma batalha cam11al, e que 
mudei de estrategia. Confesso a V. Ex., Sr. presi
dente, que fiquei surprezo ao ouvir estas palavras do 
nobre ministro, . e admirei a habilidade com que 
S. Ex. assim invertia as posições, tomando para si 
a defensiva e forçando-me a ser o aggressor. 

A expre~sllo demasiadamente guerreira, comquant., 
apropmda nas actuaes cirumstancias, de batalha 
campal, foi aqui empregada pelo nobre ministro. 
Foi S. Ex. quem veíu com a soa proposta de 
espada em punho, querendo passar com ells Jlelo 
senado sem que nem de leve a tocassemos. Aquelles ·· 
que, como eu, fizerllo-lhe observaçiles1 não se oppu
nhilo á passagem triumphante do nonre ministro; 
tinhiio sómente por fim pedir-lhfl a razão de suas 
exigencias e que fosse menos exigente. 

O Sn. T. 0TTONI: -Procura vão dar maior realce 
ao triumpho. 

O Sn. PAnANnos:- V. Ex., Sr. president~, é tes
temunha de que desde o principio declarei que en· 
trava neste debate livre de toda e qualquer preoccu
paçiio de partido ; que não via entre mrm e o nobre 
ministro senão o interesse publico, para o qual eu 
desejava concorrer com o pequerll) contingente que 
coulíasse em minhas forças; Arredei, portanto, a 
que6lão de confian2a politica, e lambem a questão de 
confiança pessoal. 

I 
L 

' ' ' 

I __________ .......... 
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Eu disso ao nobre ministro que s6 lhe recusaria O nobre ministro oppoi-se' abertámente A minha 

&IJ.Uillo que nllo poderia conceder sem sacri.ftcio de emenda, considerou-a anti-liberal, anti-governamen· 
mmha consciene•a, mesmo a um ministro meir cor- tal e até em parte illeg~l. Mais aaiante mostrarei ao 
reli~ionario e correligionario a quem devesse a maior senado em que a minlla emenda ê menos liberal do 
dedicaçllo. · que a proposta do nobre ministro da fazenda. Para IA 

Pelo que respeita A conOança pessoal, declarei fran- chegar é necessario que eu repasse com S. Ex. os nos· 
camente que confia-va muito na intelligencia e no sos calculos sobre o d~Jicit e as autorisações.Felizmen
zelo do nobre ministro ; e julgo inleir,\mente escu- t~,hoje o debat~ esta muito simplificado,nilo ha neces· 
sado accrescentar que lambem confio muito na sua sidade de envolv~rmos na discussilo grossos algaris· 
reconhecida honesudade. Mas, se desviei deste de- mos; as demonstrações podem ser reduzidas a ter· 
bate a questão de confiança pulitica e pessoal, eslava mos muito simples. 
e estou por isso obrigado a votar pela proposta tal O calculo do tiRjicit do ultimo exercício, incluído 
qual 1 a achar que a .P.roposta contém Indo quanto o supprimento leito por este ao exercício anterior, 
póde convir As necasslilades do thesonro aas circum- eu o calculei, segundo a opinião do nobre ministro, 
stancias actuaes? Seguramente não. . muito abaixo da realidade ; por isso S. Ex. nos disse 

E arredando, ·aentiores; a questllo politica, eu o ~ue, se eu demonstrasse o fundamtnto dessa estima
faço por força ~o juizo que. fórm~ a respeito da si- llva, seria o seu magnus Apollu1. Não pretendo este 
tua~Ao em que se acha o 1mper1o, e não porque titulo, mas espero mostrar ao senado e ao nobre mi· 
considere esta proposta Córa do domínio da po· nistro que ni'lo aventurei proposição alguma leviana
litica, Para mim as questões politicas nlio silo umr.a- mente. O meu calculo é 14o approximado à verdade, 
menta aquellas qua versão sobre direitos politico• segundo os documentos que apresentou o theaouró, 
do cidalldo, e allribniçõea dos poderea publicas ; que o nobre senador pela província do Parll, seguindo 
toda questlo que interessa essencialmente 11 felici- outro processo, porque nlio quiz acompanhar a de· 
dade publica é para mim uma questllo politica. monstraçiio exposta no ~elatõrio, chega ao mesmo 

o sn. T. OnoNl: _ Apoiade. resultado, salva uma umca verb~ d~ de&J!eza. em 
. · que o nobre senador. pela prov1ncJa do ParA Dilo 

O Sn. PARA!IIlOS: -E a n1at~r11 da presente pro· reparou, ou que entendeu dever contemplar, e eu 
posta é de summa transcendenc1a, de grande alcan- eliminei. o nobre senador pelo Parll conside
ce no presente e no futuro. Para reconhecê-lo. ~asta rando a despeza total dos Ires exercícios, e campa
que recordemo~ as palavras do celebre m1mstro rando-a com todos os recursos ordinarios e. extraordi· 
francez de ~enraque ~V? « As finanças silo uma narios votados para esses mesmos exercios concluiu 
pari~ esaene~al e a mus 1mporlante da govern~ção que a deficiencia da receita approxi~a-se. de 
publica; sem ellas nada. se faz ; podem produztr a 45,000:000R. Eu achei para o mesmo resultado cerca 
grandeza_on causar a ruma dos povos. • • de 4.1,000;000$. O nobre senador pela província do 

A m~dada d~ qu,e ora tratamos nilo é uma medida ParA itdmiUiu uma verba de despeza que contestei, e 
financena ordanara~, mas de ~ra~de alcance. A pro- ainda contesto, na importancia de 3,3~8:000S, e.&IJ.l!i · 
posta contém autonsa~ões mutto tmportautes,e e~tJ:e estA a differença de nossos calculosM.as ainda admlt· 
ellas eslll a. de um~ emassllo de papel-moeda até hm.•· lindo esta verba, o deficit .ftcarll Ionse' do algarismo 
t~ que era andefinado, e que a emenda do nobre ma- que 0 nobre ministro deu como mimmo. . , 
nastro fixou, finalmente, em 50,000.0006000. · Eu tomei a receita do exerci cio de 1866-186'7 pro-

O SR. T; OnoNI: - Bagatella I veniente da renda ordinaria, do producto das apoli-
0 Sa. PARANHos:-Póde ser, Sr. presidente, que ces da divida intema e externa, e do )!&pai-moeda 

aquelles que entendem que nas actuaes circumslan- para que o governo foi aulorisailo .Pela lea de .12 de 
cias do Brasil deve votar-se sileilciosamente, ou só· setembro de 1866; nito co~templea ~~ laudos obt, .. 
mente pronunciar adhesões ao gabinete, prestem um dos pelo the!ouro. por emtssilo de ~tlhetes, porque 
reinante serviço ao nossD · paiz; cqmprehendllo me· t~mbem nilo Inclui na despeza os bilhetes como iii· 
lhor as convenaencias publlcas; mas eu estou par- VIda. . · · . 
suadido de que a~ellea que procurilo esclarecer a Por este calcuiD t~mos ql!& a receita ordinari~ 8 
mataria de um proJecto como este, que offerecem· o producto da~ apoltcrs dilo 731fl29:666: é o algar•s
objecçõea e procurilo melhora-lo, lambem concorrem m~ do relatono dD nobre m1mstro. Mas acc~e~cm
para o bem publico, lambem cumprem um devtr te1 a esta somma duas verbas CJ!le o nobre mmutro 
sagrado. eliminou: quaes são ellas 1 Os 25,766:681S2ts, va• 

Os pensadores livres que têm escripto sobre a lor do fundo metsllic~ do Banco do Brasil, e. os 
sciencta financeira dizem que o credito puJ~Jico, .nos 3,837:7008, importanc1a dos bilhetes do !besouro 
paizea regidos pelas fôrmas representativas, tem que existillo na carteira do banco e que Corão pagos 
um grande elemento de força nos debates das cama- com papel-moeda. · . . 
ras e na sua publicidade. Pois bem, supprimi o de- Estas duas parcellas dilo a som ma· de s. 
bate, e .. tereas inntillsado esse poderoso elemento,. 29;·60~:381 $248; e juntas ao resultado anteri~?_lj ele· 
elemenio de que o proprio governo carece para a vão a receita do nltamo exercicio a 103113i,OU1S2i8 
melhor realizaçAo das meaidas que propõe. O nobre ministro, porém, não queraamittir aguei-

Eu, pois, Sr. presidente, peço licença ao senado e Ias doas addições. E verdade que no seu ultimo dia
ao nobre ministro para proseguir no debate, com o curso pareceu-me que o nobre ministro jfl concordava 
fim deJ'ustificar a emenda gue offereci e o voto que em que QU o papar-moeda, cuja emissdo toi autori
afinal. arei sobre a materia da proposla do poder sada pela lei d&12 de setembro para o resgate de bi
executivo. · lhetes do thesouro, ou, o que é o mesmo, o ouro 

.11 
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comprado ao D!neo do Brasil, e a importaneia dos dava estar, no todo ou em parte, representado na 
bilhetes do thesouro pagos ao mesmo banco em som ma dos bilhetes jãemittidos. 
papal-moeda, entrassem no calculo da recefh do Do contrario teriamos os bilhetes do thesouro 
exercicio de 1866-1867. Pareceu-me que S. Ex. se emittidos como despeza, sem contar com os fundos 
inclinava a reconhecer a verdade deste calculo, que elles trouxerilo ã1 caixas do estado. Figurarei um 
guando nos disse que carecia do ouro comprado ao exemplo pa1·a tornar bem claro ·este meu pensa
llanco para as despensdo exercicio corrente, e que mento : supponhamos que. um individuo tem de 
parte desse ouro tinha sido applicado a despezas do renda 100:000" e que no decurso do anno acha 
exarcicio de 1866-1867, por S. Ex. e talvez mesmo um deficit de IO:OOOH ; e que preenche este deficit, 
pelo seu antecessor. · aceitando obrigaçõ~s até 10:000S. No fim do an~o 

Se com elfeito o nobre ministro concordasse em quer dar balanço : se contemplar ~a soa !ece1~~ 
considerar como' receita aquellas duas verbas, cuja os 10:0008 que tomou por empreshmo, e mclUir 
somma monta a quasi 30,000:000S, a questão estaria t~mbem na .d~speza os 10.0008 represen~ados por 
resolvida. o dizer 0 nobre ministro que 0 ouro que lltulos de d1v1da, terâ !11 colum!la do achvo a sua 
existe ainda em ser é necessario para despezas do renda de 1~:000S, mau os 10:000R, que tomou 
exercício corrente, não exclue esses f•ados ·dare- por emprestlmo, o qne dá 110;000$; e ~a col~ll'!na 
ceita do exercício anterior; é um emprestimo que do passivo, a despeza d~ 110.000$, mau a divida 
o exercício de 1866-18B'7 faz ao exerc•cio seguinte, de 10:000$, ou.120.000: de ttO.OOOS para 120:0008 
e ue ha de ser indemnisado nas contas do !besouro a dJJferença é. de 10:000$. . 
pe1os fundos votados para este ultimo exercício. A mesma d1ff~rença se acham não eo~templando 

Mas o nobre ministro n~o deixou ainda bem claro netn ° emp~esllrno de, 1,0:0008 na recella, nem a 
o seu pensamento a esse respeito; e, pois, sou obri- som ma dos li~ulos .de diVIda na despeza,. . 
gado a sustentar 11ue as duas verbas em questão não . Se, porém, mclu1rmos a som ma dos tlll!los de di
podem ser eliminadas da receita do exercício de v1da na ~espeza, e nllo lançarll'!os na. rece1ta os fun-
1866 1867 · dos obt1dos por e1te empresllmo, o que tP.remos? 

- • . . . Teremo.• na receita lOO:OOOS,e na despeza 120.000$, 
O nobre mn:ustro. emprestou-me uma propos1ção cuja diff,renQa é de 20:000$. quando aliás o deficit 

que não proferi: a le1 ~a 12 de se lembra de 1866 não real do individuo é de 10:0008 sómente. · 
autorisou, é certo, em1ssão de notas do theso~ro ou A applicação, portanto, que se deu aos 30,000:000$1 
papel-moeda p~ra comprar a rese~va metalh~a do (fosse compra da ouro, ou qualquer outra) não 
Banco do Bras1l; autollSou Ires em1ssões pare1aes, exdue do calculo da receita aquella verba, visto que 
sendo uma para pagar os lt,OOO:OOOH de .Papel- figurão na deipaza os pagamentos a que ella se des-
moeda do estado que foriio ':esgatados .e snbJhtuJdos tina. Isto é indnbitavel. . . 
por papel do Banco ~o. Br!lsll, e que tmhão de ser O nobre ministro comprou ouro ao Banco do 
pagos ao finda~ o priVIlegiO do mesmo bane~ ; ,outra Brasil, como poderia comprar a qualquer outro 
para pa~ar os bllbetes do thesour!l que .exiShssem banqueiro ; mas co'llprasse ou não ouro, em na
na carte1ra do banco; e U!Da terce~ra equ1valente ao nhum caso deixou da possuir a som ma de ao,ooo:OOON 
produc~o do fundo metal!lco do banco, p~ra resga- em papel-moeda, cuja emissão fóra automada pela 
t~r os bilhetes do mesmo thesonro que esllvessem na lei do anno passado. A seguir-se o calculo do nobre 
emulação: são çêrca de 30.000:000", que a tanto ministro, cahiriamos no absurdo de eliminar da 
~o~ta essa autorl88çllo, para resgastar outro tanto ds recP.ita do Estado todas as sommas de moeda 
dmda tluctuante do thesouro:Aquella som ma de ~~~- corrente convertidas em metal aqui ou no· sul, 
pel-moeda é ~e certo uma rcce1t~, embora com apph- para as despezas do exercito e da esquadra. O 
ca~ão determma1a, porque os b1~hetes do ~h.esouro que 0 nobre ministro póde dizer é que, se não 
repre~entdo despezas d,os t~as ulhmos exerCimos, ou lrocassa. o seu papel·moeda pelo ouro do Banco 
cons!•tnem uma grande parte dos empenhos con- do Brasil, teria de haver or metaes com maior 
trah1dos para fazer face. a essas despezas. agio, agio que figuraria como verba de despeza; mag 
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Para contemplarmos esta somma de 30,000,fl000 isto é o que eslâ acontecendo todos os dias, e em 
na receita de 1866-1867, ni'lo é preciso contemplar nada altera os termos da nossa questi'io; antes põe · 
na despeza os bilhetes emittidos a cujo pagamento mais evidente a sem-razão com que S.Ex. faz desap· 1.·,·. 

ella fo1 destinada; e nem é passivei contemplar os parecer da receita do Estado verbas tão considera- r 
.hillietes na despeza sem·que ao mesmo tempo con- veis, allegando que forllo trocadas por ouro, sem 
templemos na receill os fundos que o !besouro lembrar-se que os pagamentos do sul forão sempre 
obteve com a emissão desses . bilhetes. Quem. qui- realizados em moeda metallica, contemplando-se o 
zer fazer o calculo com nimio rigor, fa-lo-ha como agio desta na verba que pm esse fim se consigna no 
o nobre senador pela província do Pará. incluindo na or~amento da· fazenda, sob o titulo - premias, 
receita os fundos obhdos pelo !besouro com a emis- ag1os, etc., ou nos orcamentos de outros ministerios, 
silo de bilhetes, e na despeza, como passivo do lhe- sob o titulo- differenças de cambio. · 
souro, os bilhetes emittidos, porque estes davam ser Cabe-me aqui declarar que eu nunca pedi ao no-
pagos. bre ministro que nos dissesse quantos soberanos 

Mas,como na comparação da receita com a despeza, tem ainda nas caixas do thesouro; nunca fiz seme
aquellas duas verbas iguaes (para fallar a linguagem lhante pergunta ao nobre ministro : se ó segredo, o 
dos algebristas) e de signaes contrarios.se destroem, nobre ministro mmtenha-o. Nós tratavamos só· 
a dill'erença é a mesma que se obteria eliminando-as manto de discutir se essa verba, no seu todo, devia 
do calculo, e esta differença vem a ser o drficie, quo ou nt'io figurár nll receita do exercicio ; quanto es-
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tava della ·despendida, quanto existia em ser, nunca que o honrado ministro da guerra a tinha contem· 
foi para mim questão,· nlio dirigi a este respeito a piado, e que podia contempla-la. Para demonstrar 
mais ligeira interpellaçlto ao nobre ministro. que o ministerio da guerra Jlód8 servir-se desta 

Creio escusado accrescentar que, segundo minha sobra de credito dos exercictos de 186i - 1865 e 
humilde opinião, o nobre. minlStro fez muito hem 1865 - 1866, o nobre ministro da fazenda invocou 
em comprar o our.o. do Banco do Brasil. Entendo o art. 20 da lei de 2! de agosto de 1866. Ora, este 
que foi uma operação acertada, com quanto nilo' art. 2' diz o seguinte: « As despezaa decretadas 
mere9a elogios,· porque o bom senso de qualquer nesta lei (credito de .20,000:000$}serão levadas A 
ministro a aconselharia, e o actual Sr. ministro da conta doa exercícios em-que ellaa se etrectuarem. » 
fazenda tem direito a aspirar a louvores de outra na· Pela observaçllo do nobre ministro da fazenda, de 
tureza. O banco linha de a~plicar o seu fundo me· que tomei nota1 fiquei conhecendo o inconveniente 
tallico ao resgate de seus btlhetes até igual somma, desta clausula, mconveniente que alifu nilo me tinha 
conforme o disposto na lei de t2 de setembro do anno escapado - aa despezas serilo ·Jevadaa â conta dos 
passado ; o governo era pela mesma lei autorisado exercicios em que ae etrectnarem -, sem indicar-se 
para e.mittir papel-moeda até à dita .s~mma, afim de os exerciei~s. , . . . -
amorttzar uma boa parte . da sua dtv1da fluctuante; Eu tome1 parle o anno passado na diliCUJJlo· deste 
o ·nobre ministro, que estava pelas leis annuas Iam· credito de 20,000:000W, o nobre ministro da guerra 
bem autorisado para quaesquer operações de credito, de enllio o sustentou dizendo que era credito neces
inclusivamente a emissão as bilhetes, resolveu tro • sario para o exercício de 1864-1865, cujo anuo fi· 
caro papel-moeda pelo ouro do banco: podia fazê-lo nancetro jà tinha flrtdado, e para o exerc1cio, ainda 
e fê·lo acertadamente. Nilo o contesto a S. Ex.; o qoe aberto, ds t86õ - 1866. Como • se nlo sabia 
não posso admittir é que por isso desap(larecesse quanto desse credito devia caber ao exercicil) anterior 
d'entre os recursos do thesouro aquelle papel-moeda; e ao que corria, a lei dispoz que o credito seria. leva-
. Que importa o processo dessa tran~acçlo que nos do à conta doa exercicios em que a deaJ!eza se etrec

d~screveu o nobre ministro? Dar o tliesouro ao toasse ; mas nilo podia em agosto de 1866 a assem-
. banco em papel-moeda o equivalente do fundo me- bléa geral ter em vista nilo sll o exercício findo e o 

tallíco, ou pagar o ouro em bilhetes do mesmo banco corrente, mas ainda o exercício futuro, porque eotllo 
j~ golpe~dos, para que este os leve à caixa.da. amor- nem tinbam~a ainda tratado. do orçameato ·para o 
ttzação, e nem cgada desse resgate e substltutção, é anno tinance1ro de 1866 - 1867, · .· 
a final d~ cantas a mesma operação da troca directa Demos, com tudo, que, fundado neste artigo de lei, 
do ouro p ·r papel-moeda; o papel-moela concedido o ministerio da guerra pudesse dispor daguelle ore
pela lei ê que ha de substituir os bilhetes inutilisa- dito:.pergunto, diapoz delle? Onde estA o decreto gae 
aos. . fizesse applicaçilo dessa sobra do credito ao exercício 

A operação era as1im conveniente ao !besouro, e de t866 - t8G7, e que a distribuísse pelas ditl'eren
ao banco era inditrerente um ou outro processo, tes verbas do orçamento 'f · 
porquanto, se o !besouro. nilo lhe tomasse o ouro, O ministerio da guerra, senhores, pediu um ore
teria de vendê-lo a terceiros para applicar o pro· dito exlraordinario de 13,769:9861 em 30 de março 
dueto ao resgate de seus bilhetes. ultimo, e deu-o como sufficiente -para completar 

Não contestei que houvesse utilidade publica nesta a despeza do exercício de 1866...;.186'1; foi o seu 
operaeiio, porque nem o banco podia re~g lia r de ultimo credito extraordinario. Pois o minislerio 
chórré toda a emissiio equivalente á sua reserva me- da guerra, contando com aquella sobra de credito, 
tallica, nem o governo lambem devia emittir de uma não se referiu a ella O(j decreto Y nilo . obteve a pro· 
vez 30,000:000Q de papel-moeda. mulga9lto de um decreto, transferindo aquella sobra 

Nilo censurn, repito, a operaçiio, pelo contrario. para o exercício corrente, e distribuindo·a pelas dif· 
considerei-a de bom aecordo entre o thesouro e o ferente& rubricas do seu orçamento Y 
banco; e só !aliei nisto, que não era neeessario ao Nós vemos que o minialerio da gt!erra1 no decreto 
debata, porque o nobre minisb·o allegou esse l.1cto com que abriu esse credito extraordinar1o1 refere-se 
para justificar o seu calculo de receita. ao credito da lei do orçamento, e ao creaito extra· 

Eis aqui, Sr. presidimte, a d-fferança que ba entre ordinario que já lhe havia sido concedido por lei de 
o calculo do nolíre ministro e o meu. S. Ex. elími- 19 de s~tentbro de 1866; e ahi diz expressamente 
nou a queiJas duas verbas que mont~o â cilrca de que, para perfazer a despeza do exercicio;considerava 
30,000.000S. .. línstante um credito igual ao que fôra aberto pela 

Agora, quanto 1\ despeza, nllo ha entre o meu caJ.. dita de t9 de. setembro de 1866. Isto é evidente na 
cuJo e o do nobre ministro senilo a ditl'erença de exposição do nobre ministro, isto é evidente lambem 
uma verba de 3,948:516~198, gue eu sustento não nas suas pllavras do relatorio. 
poder entrar nesse ca.lculo. Mas, ainda quando ad- O nobre ministro da guerra disse na exposição de' 
mittissemos a dita verba accrescentada por S Ex., o motivos relativo ao credito cm questão: « Por meio 
deficit estaria longe de chegar, pelos da~os conheci- dos te raciocínio choR&·se ã conclusito de que a das
dos, ao algarismo do nobre ministro. peza do exercício de 1866 -1861, conhecida ati! hoje, 

Vou de novo mo1trar ao senado as razões que excede já em 6,254.540$291 á somma tola! dos res· 
tive, e que ainda tenho, para não considerar nquella pectivos credites, mas que é impossível assignalar 
verba como parte da despeza dos Ires ui limos exer- com exactidão as rubricas em que existem deficils ou 
cicios. sobras, e que, portanto, impraticavel é a justifica-

Eu disse que o ministorio da guerra não tinha con- çllo parc.ial, segundo o pensamento da lei. · 
lado com osta despeza; o nobre ministro asseverou << Conforme já tive occasião de mostrar, impor~tu 
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a som ma total da despeza nos dou~ exercícios de feito 11or este exercício ao anterior, na importancia de 
186~-1866 em 84,9lli:897SU5, que produz o termo 36 52~:65763541 temos asomma de 40,968:1268293. 
médio de .J.2,.J57:9!8H707; e, partindo desta bm, Eis o deficit que resulta dos documentos apresen;. 
parece que bastará para completar os encargos do lados pelo !besouro. Quero com isto dizer gue 
exercício corrente, um c(ed1to extraordinario de esse resultado seja de exactidão mathemalica? .Nllo, 
13,769:986R, igual ao que foi decretado pelo corpo 110rque nílo o slo lambem os dados do !besouro. 
legislativo para o 1° semestre; mas, se se atlender a E', porém, uma estimativa approximada, 1egundo 
que adespeza do exercício de 1865-1866, mais com.. os documentos do mesmo thesouro. 
paravel com a do actual, pela identidade da circum- Se contemplarmos aquella verba que o nobre 
stancias, excedeu ao dobro da .do anterior, isto é, o ministro incflliu, teremos que o de~ciC subirA a 
de 186~1865, resultarA o bem fundado receio de .141316:6!2$491. Mas o nobre ministro exclue Iam
que este novo credito ainda não seja sufficienle; bem na receita as duas verbas de papel-moeda no . 
estan~o, porém, proxim• a reunião das camaras, valor de 29,60t381S2481 e assim faz subir o d~ftoie 
que de corto nílo deixarno de auxiliar o governo, se a 73,923.023$739. 
por ventura se Tier a verificar que ainda são noces- E o nobre ministro nilo •e contentou ainda com 
~arios maiores sacrillcios, julgo prudents não ultra- este dr{l-.it de cêrca de. 74,000:0006 ; disse-nos que , 
passar agora os limites assignalados "" predito isto é apenas um mínimo, que a realidade h a de ficar' 
credito. J muito acima deste algarismo I Se fossem exactas taes 

O nobre ministro da guerra rematou a sua expo- asser~ões do nobre ministro da fazenda, a conse-
sição por estes lermos : . · quencia seria que nenhuma confiança póaem mero-

« Solicitaudo de VoMa Magestade Imperial are- cer os documeutos do !besouro, que é escusado o 
producção de um credito concedido originariamente trabalho do exame. Quando pelos dados do tbesouro 
pelo corpo legi~lalivo, o governo imperial tem em se chega 11 vedlicação de um drficit de 41,000:0008, 
vista remover pelos recursos legaes os embaraços e ainda conceclenilo-se para o desconhecido urna 
com que lutat obedectmdo ao preceito consignada margem. de 4 a 6,000:00011, não sóbe esse deficit nem 
nos §§ 5 e 11 a a lei n. 589 de O de setembro de 1850, a 50,000.000$ ; pretender o nobre ministro_ que essl! 
e no art, H da lei n.t,t'l7 de 9 de setembro de 1862 » mesmo deficit hã de ir muito além dd 7,,000:000~, 

Em seu relatorio, sob o artigo-creditos e despe- é realmente persua li r-nos o governo de que hoJe 
za-, o nobre ministro, foi ainda mais explicito, se nada valem, em materia de ddspeza publica, os 
é possível: «continuando as circumstancias, que documentos do thesouro presentes ao corpo legisla~ 
aconselhârão e juslificárão a decretação de um cre- livo. Felizmente nílo é r 1'8 o nosso estado. . 
dito extraordinario para o to semestre do exercício O nobre minidro all-gou-nos, para justificar o 
COI'rente, necessario foi decretar-se um outro cre- seu exauerado calculo, que o balango deliriitivo de 
dito txll'aDrdinario para o resto do exerr.ici111 na 18!l4-1865 mostrou, em relação A synopse desle 
importancia de 13,769:986$, igual aQ anteriormente mesmo ~xercieio, uma dilferença para mau: que a 
concedido pelo corpo legislativo.» synopse deu como deficit total 22,000:000S, e o ha·· 

Ora, se Jsto não demonstra claramente que o mi- lanco verificou a somma de 25,000:0008. A di1feren
nisterio da guerra considerou o credito exlraorclina- ca1 porém, observo eu, é de 3,000:000fl; e no caso 
rio de 30 de março como sufficicnle para a despeza vertente, sendo o deftcit de 1866-1867 estimado em 
de toM o exercício, então ni!o sei em que dados nos ·il,OOO·OOOS A vista dos documentos de qu~si toda 
possamos fundar para apréciar as necessidades do a despoza do anno, o nobre ministro pretende 
thesouro, Se acaso aquella sobra fosse uecessatia, que a despeza elfectiva ha da exceder muito de um decreto devia apolica-la ao exercício corrente, 74 000.000$! 
e distribui-la pelas d!lierentes rubricas do orçamen· Tal não pode ser, Sr presidente, e eu appello por 
to da guerra. Pois nós estamos approvando decretos ultimo neste debate para o exame pratico que terâ 
que transportão sobras de umas para outras verbas Jogar depois que nos for apresentado o balanço de
do mesmo orçamento, e um cred1lona importanci:~ llnilivo desse anno. E' impossível que o imJlrevisto 
de 3,348:000~00 é trazido dos exercícios anterio- ou a puta da despeza não Cl'lnhecida ainíla pelo 
res para o de 1866-186'7, sem decreto imperial que thesouro diffira Uo consideravelmente dos elementos 
o autorissasse e sem approvaçilo do poder legislativo 7 actuaes, ou então n'o devemos mais depositar con-

Tenho dado as. razões por que nãn contemplai se- lhnça nos docnmentos o calculos do thesouro. 
nlei!Jante verba. l\1as não farei mais questão disto, · Senhores, esta discu!slo n~o é inutil como pa- · 
porque atinai o nobre ministro apresentou um argn· receu ao nobre ministro. S. Ex; aohou muito no· 
menta irrespondivel, S. Ex. disse·nos -Reja como lavei que seja o ministro da fazenda quem procura 
fór, é negocio este que o ministerio póde apreciar demonstrar a existeneia Je um grand~ d~cit, a um 
lllí!lllor do que ninguem, e o ministerio declai'a que senador quem pretenda diminuir esse de oit. nrus o 
aquelld credito é necessario. Ora 1 sendo asstm, que ha, na verdade, de notavel nestes ous proce· 
não ha remedio senão obedecer, e calem-se as leis dimentos? O nobre ministro tem de jnstitícar a 
que regullio a abertura de·creditos e o transporta de grande somma ds auturisaçõcs que pede; eslá 
sobras. empenhado em mostrar que as necessidades subirilo 

Eliminada a dita verba de 3,348 contos, a despeza, â nltura desse arbítrio que exige; eu, porém, que 
segundo o calculo do relatorio (porque a respeito contos to a necessidade do autorisaç1ies tilo amplas, 
das outras nem ha questão) é de 107,579:4768167; e sou forçado a procurar nos documentos do !besouro 
sondo a receita de 103,134;0079248, a deficiencia as provas da q110 a oslimativa do nobre ministro é 
dos la ó de 4,445:46899~9: juntando o supprin1ento exagerada. O nobre ministro eleva o deficit o pede 
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maior som ma de autoriseçlles; eu pela minha eati- S. Ex. neste p'nto a eUminaçlo daquella •ill'eronça. 
mativa, !andada nos documentos do thes•Juro, re· Foi respondendo ao nobre senador pelo ParA qae o 
duzo o d'foait, e como consequencia deste exame nobre ministro reconheceu o seu engano; e hoje só 
restrinjo. a a_omma de a~lorisapões que pede a pro- diàeorda do meu calculo neste P.onlo o mesmo nobre 
posta, a.ut~maçõea que lmJll!rll~ em maior aomma senador pelo ParA, a quem. por uso devo u111a Ollpli· 
de sacr11lc1os para es oontribumtea. Tem alguma oaçiio. . . 
cousa de admiravel este contraste Y · A. primeira vez que venülel com o nobre miniatro .: 

E consinta. o nobre ministro que lbe eu observe esta quesllo, sustentei. que as operaçõoa de .·era·· 
que, sem apartar-me dos doeu111entos do theaouro, dito para que o governo é autor1sado . pela lei de 
calculando o defoaít aegando euea dados offieiaea e orçamento de 1865 (art. 15)1 nilo podem exceder da 
fidedignos, e deixando depois uma margem razoavel ditrerença entrea despeza decretada e a receita elfec
para o imprevisto, aou mais governamental do que o tiva. O Dübre ministro queria enlilo comparar a de•· 
nobre ministro. Com e11'eilo, o calculo que S. Ex. peza votada com a receila orçada, em vez da arreoa
nos a~reaenla, e qae ê ainda diminuto, segundo as itada : achei-me, (lOil, nessa oecaailo do.Jado do DO• . 
previsões do. nolire ministro, figura o theaouro em bre senador pelo Parll. Huje, que o nobre ministro 
urna situaçílo muito mais difficil do que eu a· cionsi- não conteala esta base, mas lll recasa incluir na 
dero. ~e o il•ft.cíe ~eal doa Ires ultimos exerciciostem receita o liquido doa depoaitos, como opiJ!& o nobre . 
de sub1r mu11o ac1ma de 741000;0008, se o exercício senador pelo ParA, a verdade e o dever exJf&m que . 
corrente, segundo os creaitoa jA pedidos, t•rA um eu lambem &lfora acompanhe o nobre ministro. 
de~cit de 30 a 40 OOO.OOOS, &etllle·se que no fim do A. lei de 28 de junho de 1865, no arl. 15, diz qua 
anno 1lnanceiro de 1867 -1868 o excesso da dea- ~ governo )lOderll fazer operações de credito para 
peza sobre a receita publica monlarll a 104 ou preencher o· dt~ait que resultar da comparaçlo da , 
114-,000:0008 A emissilo de50,000:000S de papel- despeza voladacomarenda. Ora, aexpreulo renllll, 
moeda, que pede o nobre ministro, chegaria apenas de que a lei se aerve, nlo é o mesmo que receita; 
para· mela de do debito do thesouro; restaria por todas as leia de orpamenlo fazem distincçlo entre 
pagar 1í0 a GUOOS, e como solver este dtficit? receita geral e renda. A. palavra re••d~ applica-se pro- ' 

Pelos ealculos e asseverações do nobre ministro priamente ao producto doa impostos; maa 01 tundoa 
da fazenda, a situação do lliesouro não ê apresenta- que o lhesouro obtem por emprestim~s temporarios, 
da aos c· lhos do pa1z e do estrangeiro como muito os de.Poaitos, que alo lambem empresümos, e em
mais grave do que realmente é? preallmos exi1iveis a lodo momento, Dilo luem 

Eis &flUÍ porque digo que a minha demonstraçlo, 11ropriamente parle da renda, alo .recurso de que o . 
feita A v1sta dos docnmenlôa do thesouro,. é mais go· lhesoaro póde lanpar mllo, mas recurso_provisorio, . 
vernamental do que a do nobre ministro: nllo exa- porque é divida que elle tem maia cedo ou maia · 
gero os calcuJos deste dtfocie para justificar aulori- tarde de pagar. Por ~nsequencia entendo, como o 
sações que aliAs podam ser elevadas por outro modo nobre ministro, que, para deldrminarmoa o limite 
encarando as cousas debaixo de seu verdadeir~ daquella autorisaçlo Jegal, a despeza votada deve ser 
ponto de vista; e aaaim fortaleço o credito do paiz, comparada com a renda do exercício, afóra 01 deP.O• 
não dando idêa tio deslavoraver e inexacta do estado silos, que não consliluem renda propriamente d1ta. · 
do seu !besouro. . A verba que eu linha i111pugnad'o1 e a respeito da · 

Passo a julgar das aulorisagõe~ que constituem a gu~l cedo, é.a de 283.0.008, .pagamento de prez~.·: 
segunda base da 'Proposta, sendo qu-1 esta assenta ~01 o relatotJO que me mdaz1u em erro, porq~e d!z . 
sobre a imporlanc1a do de~ait e sobre 0 rasto das s1 mplesment~ ~ue esta ~omma fOra paaa em dtnhet
autorisações anteriormente coheedidas para opera- re, em exerc1c1os anteriores ao de f86i-1865 ; en· 
ções de credito. E' neoessario saber 0 que é este resto li'io era natu.ral que eu ponderam•, como ponde~!, 
de antorisaçõea. q~e Dilo bastava q~e o. pagamento ho.uvesse 11.do , 

o resultado do meu calculo approximou-se muito finto pela renda oril!nar!a, que. era .P!eCI&O demons• 
do do nobre ministro, differindo só mente em dua~ trar que a renda ordmarta .do exe.reiCIO em que teve 
verbas. s. Ex. ji\ cedeu de uma, eu cedo igualmente lugar o pag~menlo nlio fo! autlicrenle para s~a ~es· 
da outra. o nobre ministro. a princiJlio considerou 0 peza,. que dlnxou um de~att, .• e .que eatã. d'fia•~ IIDha 
jloverno auloriaado para operaelles de credito nló ~ recah1do sopre os Ires e.x~rc1cws de CDJahquldaçílo 
differença entre ·a desP.eza votaaa para o exercício de trata~ os; e Jslo nilo se dlzl~. • . 
1866-1861, e a rece1ta orçada: dabi J!roveiu um Ace1to, portanto, a reclJftca.ç3o do nobre m1n1s• . 
excesso de 4,000 contos no calculo de s. Ex 0 nobre Iro, p~rque n!o tenho nesh d1scusil.o outro empe· 
ministro, sem du1•ida, nlio me comprehenrieu, ou an- nho ~e.olo chPgar 11 verdade: Pare~eu·me que o 
tes eu nilo tive a fortuna de tornar-me comprehensi- exercrcro d~ 186t-1865 nil.o tinha 1'e1to suppr1m~n· . 
vel. o certo é que S. Ex. sustentou aqui a inelusAo to ~o an!cr10r l !~·lo, mas nilo. bastava !e-lo le11o, 
daque'la verba, como o havia feito em seu relatorio . e. d1zer o relatono,-em ex6rCtCIOs anteriores, sem 
mas depois reflectiu que na exposiçilo de motivos d1zerq~aes, pm que adespezad~sselogarll~p.erações 
de sua proposta (o que me havia passado desaperce· de. creihl~ por conta ~os &res ulhmos exerCICJos. Eu. 
hido) reconhec~ra que houve excesso no calculo de fu1 exammar, e achei no balanço de 1863-1864- e 
seu relatorio e que eslavamos de accordo. rle 186!-1865, pagamentos de prezas; na synopse 

' . d~ 1865-1866 outro p~gamento da mesma espe· 
O SR. PRESID~NTB n_o CONSELno : - Logo, nilo 1'01 cie, e ~stas verbas sommilo quantia que se appro-

concesslo que l•z aqu1. xima de 283;000$000. Por c.onsequencia aceito 
O SR. PAIUNIIOS :-Houve discussilo, contestando sem mais discussno a verba como o nobre ministro 
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a apresent?u, é neste caso o nosso calculo não ditrere eievando-o acima do 73;0óO:Oilo$, Jlela suppress3o 
senão na verba final dos 8,000.000~ de bilhetes do de duas importantes verbas de receita, que legal
thesoriro, que o governo só Jlôde emittir como ante- mente não podem deixar de ser contempladas na 
cipaçilo a e renda, e que o nobre ministro quer e qui- conta dos d1tos Ires ultimas exerci cios. 
parar As outras operações de credito. · Isto posto, é tempo de justillcu a minha emenda, 

O tohl das autorisações, exceptuada esta verba de S. Ex• o Sr. ministro não quiz aceita-la em nenhuma 
S,OOO.OOOSOOO, do que acabo de fallar, monta ã de suas partes. . · 
98,477:7278569. Por conta destas autorisações jâ o O primeiro dos meus dons artigog snbstitativos 
governo obteve a somma de 6,,506:0628. A di1Te- é emenda ao art. 40 da proposta, e emenda· de mera 
rença entre estas duas sommas dá 33,971:6658569, redacção. A proposta do governo diz no art. 4• 
como limite das operações de credito que o. governo llentio): «Além das despezas votadas nari referidas 
póde ainda etTectuar. eis e resoluçõe!, é ab9rto ao governo um credito 

Mas. o nobre. ~i !listro accrescenta a,ooq:OOOS · supplementar e extraordinario da somma total de 
(e aqn1 é que diVIrJO de S. Ex.; pepo·lhe. bcen~a 30,925:3718217, demonstrado na tabella D. li E' 
para insistir). O nobre mini8tro inclue os aberto nm credito, diz o artigo: examine~se, porém, 
8,000:0008 que o thesouro podia emitlir como ante- a proposta, e ver-se.;ha q11e aqui trat~··se de cred1tos 
eipação de renda. Ora, esta autorisação não é da suplementares e extraordinarios jll abertos· pelo go
natureza das outras, não é dada ao governo como verno, J!ara os exercícios de 1864-1867; são credi· 
um recurso permanente; é uma operaçâo provisoria, tos j(l abertos, e para despezas jA no todo, ou em 
que deve ser desfeit~, senão no· fim i! o anno finan- .parte f~itas. Ora, a taes credilos niio correspondo, no 
C•Jiro, no fim do exmicio. Logo, r1ão podemos con- . acto legislativo que os approva, a formula- é 
verte-la em um meio de renda adíiicional para aberto. 
preenchimento do deficit dos Ires ultimos exercícios. O notre ministro argumentou com a lei de 9 de 
Creio que esta minha proposicão é incontestavel em satembro de 1850; mas permitia-mil <•b!ervar-lhe 
face da lei. . · . • . gue nlio attendeu bem á letra dessa lei; e1 além 

Em conclnsiio,as autorisações q11e tem ainda o lhe- dibto, tenho por mim a autoridade do propr10 Sr. 
souro não excedem d~ 33,971:665$569. ministro da fazenda. · . · 

Podemos agora apreciar o que pede o nobre mi~ Se en consulto a primeira proposta de credito que 
nistro na proposla que se discute. S Ex. tem de S. Ex. apresentou, ahi achoa!tlrmulalegal; o nobre 
fazer face a um deficit estimado em 4l,OOO:OOOS pro- ministro, na sua primeira proposta, diz ·no art. S•: 
ximamente, e estA autorisado para operações de cro- - Ficilo finalmente approvados os creditas supple· 
dito até á importaneia de 33,971:66i'>$569. . mentares e extraordinarios abertos pelos decretos 

!\las o que quer a proposh? operações de crEdito ou laes e taes,- Eis aqui a formula legal, empregada 
papel-moeda até áimportanciade 30:925:371S2l7 (art. pelo nobre ministro na sua p1·imeira proposta deste 

. V); papel-moedaainda (art 6.•) até ao valor dores- anno, e que devia ser tambem a do art. 4• dase· 
tlnte das autorisa~ões anteriores, que montão a gunda proposta. · 
33,971:6658569, ou, seflnndo o pretende o Sr. mi- Eu tomaria muito tempa ao senado lendo os arti-
nistro, a 4[.971:665$569. gos da lei de 9 de setembro de 1850 Esta lei, todos 

Tomando o primeiro destes dous ultimos algaris· o sabem, distingue os creditos supplementares e ex
Ulas, e sommando com a quantia do artigo 4~ da pro- traordinarios· abertos no intervallo das sessões, dos 
posta, temos que por esta ficaria o governo autorisa- creditas supplementares e extraordinarios que se 
do para fazer operações de credito, ou emittir papel· I ornem precisos quando as camaras estejNo reunidas. 
moeda, até ã somma de 6~.897.036$786. Se o credito supplementar ouextraordinario é aberto 

Se tomarmos para o resto das autorisações o alga- na ausencia das camaras, então o ministro da fa· 
rismo do nobre ministro ( 4-1,971:665Sií69 )1 entilo as zenda, vindo _com a Jlroposta ás camaras, pede a 
autorisaçõ~s da tJroposta subirão a 721897:036$786. approvação do acto dei poder executivo., .. 

Entretanto o iirficit que motiva esta proposta não o Sn. Souu FnANco.-Apoiado. 
excede de 41,000 contos, segundo os dados do the-

! 
• 

.+ 
' , 

souro, e ainda quando v~nha a crescer na liquidaoão O Sn. PARANHos.-... so, porélD1 as camaras estão 
final, a di1f~rença n~o poder~ approximar·se do enor- reunidas, e ha nece~sida,de de um credito supP.le- ,. 
n1e exeesso que se contém na proposta do governo, mentar ou extraordmano, então vein o respectiVO ~ 
excesso superior a 23,000 contos I ministro pedir lls camaras que abra ao gaverno esse [I 

Se acaso o nobre ministro considerasse esta pro- credito supplernentar ou cxtraordinario. !! 
posta como tendo dous objectos, saldar o deficit dos O caso actual não é de abertura de credito, é de • 
Ires ultimas exorcicios, e dar desde já recursos ao approvacào da creuitos jil abortos pelo executivo, e · IJ 
t11esouro para as despezas do ~xercicio corrent~, c~:ja em sua iot~lidade ou em grande parte applicados; I~ 
ronda não bastará, eu comprehenderia o seu pedido, basta recorrer A tab: lla D, a que se refere a proposta, ~4 
e estaria terminad·~ a nossa controversia, ou lil·la· para se ver guaes silo os decretos que abrirão esses 
biamos evitado. Mas o nobre ministro nos apre- creditos : referem-se a d>Jus exercícios j a encerrarlos, :j 
sentou a sua proposta com o unico fim de occorrer fi Jos quaes um com balanco definitivo, o de 1864- l 
divida dos trez ultimos exerci cios, e, pois, o excesso 1865. Creio, pois, que ni\Ô fiz mais do que reclamar a ·.! 
é inteiramente inexplicavel. observancia ile uma formula legal, oll'erecendo essa 

Para quo a proposta correspondesse ao deficit gue emenda substituliva ao nrt. 40 da proposta. 
r\ h tem em vista, era preciso CJUe este fosse exage- Mas o um:t questão de fórma (comquanto pros· 
rado como o f~z o nobre ministro em seus calculas, cripta por lei), e, pois, de pouco alcance na dis~ 
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eussil:o de medida tão im,P.ortante como esta; não problema em que estão divergentes os tres or.a~ores 
insistirei mais a esse respe1to, appellando entretanto que têm procurado resolvel·o : o nobre mm•stro 
do nobre ministro na discussão do senado para o calculou em c/lrca de 42,000:000H, o nobre senador 
nobre ministro no remanso de seu gabinete. pelo ParA apresentou um algarismo diverso, e eu 

Aproposito dessa emenda o nobre ministro oh· acheicôrcade 3i,OOO:OOOS. · · 
servou-me que sou comervador, e que um conser~ Se, pois, ê ponb controverso até onde r.hega o 
vador nilo áeve ser tão facil em innovações: ~ inno· computo das operações de credito ainda nilo. etr~ctua .. 
vaçlio censurada era a formula pre-estabelectda por das, e para que o governo continlia autortsado; se 
lei, que eu procurava reivindicar. Por minha vez isto nllo depende só da contabilidade do !besouro, 
observarei ao nobre ministro que, assim como elle porque trata-se de. intelligencia de lei, e conforma 
é liberal, não deve levar a mal que eu o seja. for a intelligenr.ia dada, a som ma das autorisaçõeg 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONRA · -E é· V Ex restantes póde ser maior ou menor, é claro que pel() 
é libEral. ' ' '. ~r~go 4a proposta o nobre ministro . tem um limita 

O Sn. PARANHOS:~ Se me prezo de ser conserva- mpeamd~. · . · · . . 
dor, é porque estou persuadido de que os conserva· • arte as autofl8ações eslii b~m. de~mda no art .. 
dores filo t.ilmbem bons liberaes. 4, mas ,a .outra é um resto de autonsações que o 

No· art. 5•, Sr. presidente é que est! 0 ponto im· no~re mmt•tro, calcula em certa som ma, e .outros 
portmte da minha emenda, Dispõe ella, (C.endo): caLu!ão em mau ou menos; por consequenc1a1 te• 

« Art. 5.• E' o governo autorisado a re;lizar ope- mos. que pela prop~sta do governo as operações dB 
rac11es de credito atê à im portacia do deficit do exer· credtto podem subir a uma som ma qu~ nã~ estã 
ciéio de .1866-1867, incluído o supprtmento feito lixada na lr!q~ma proposta, e sobre que dtvergtmos. 
por este ao exercício anterior o nobre mmutro, o nobre senarto~ pel~ Pari\ e ~11, 

. • . . . cada um de nós achando um algarumo para o dtto 
« ~ t.• Além da em1Fs~o determmada pela let resto de autorisações. . . . 

n. 1,349 de 12 de ae!e'!lbro de 1866, ar!. 1•, § so, Mas vejamos se acaso o meu artigo substitutivo 
podarA o governo emttllr papel~moeda ~té â somma tem um hmite indefinido. Permitia, é verdade, ope~ 
de 30,000:0úOS, para saJdar o d1t.o ~eficJt, comP.re- rações de credito até A importancia do de~cit, mas 
hendendo·s~ esta quaalta na do hm1te ~as autorua- este d~ficit é por ventura um limite vagó.? ·De que 
ções concedtdas para operaç~es de cre~1to. • drficit trata-se •qui? trah-se do deficit dos .. tres ex .. 

« § 2.0 O. governo redum4 o ma1s possJ~el a ercicios de 1864--1867. De um destes exeroicies jã 
somm~ dos btlb~tea do tbeso~r~ que ex1st!o na c1rcu- temos'balanço deflnitivo, de outro j4 temos ,ynopse, 
laçilo, Jâ consohda~do esta diVIda fluctuante, ou con· e o terr.eiro estã no semestre addicional; Jogo, esse 
verten~~-a em ~brtgações de d!lus a quatro annos ~e deficit jã nlo pode ser alterado por arbítrio do go.. 
prazo, J4 servmdo·a~ da em1ssilo de notas autort· ver no, na de ser o que disserem as contas do thesouro, 
sada pela .presente le1 e pela de. 12 de setembro do em cuja fidelidade todos confiamos, Logo, nlo h' 
anno passado. » receio de que esse drficit possa ser maior ou menor 

O nobre ministro, Sr. presidente, usou aqui da ea· 4 vonlade do governo, ou porque o governo o fap!\ 
trategia parlamentar que elle me tinha altrilíuido an- elevar decretando novas despesas, por quanto nl· • 
tes. Corn summa babifldade o nobre ministro, olhan- se ordenle novas despezas por conta de exercícios 
do para o meu artigo disse-não este c~rtigo ê anti- eneerrados ou durante o semestre addic.ional. 
liberal-; encheu-se de um santo horror e diFse-nos: A disposição . do meu artigo substitutivo 6 pois, 
-permitlir autorisaçil'es de credito até importancia precisa, e estã concebida nos termos mais conveni
que ba de ser calculada pelo !besouro, é estabelecer entea, porque nlo podemos· agora cdcular com exa• 
uma limitação vaga, indefinida, e eu.niio quero ao lo· ctidilo mathematica a importaneJa do deficit, e en • 
risaç11es que nilo sejilo bem definidas. - Y •. Ex. vai tretanto a lei deve autoriaar o ·governo atéao limite 
ver,. Sr. presidente, se houve ou nllo verdadeir~ ~atra· real da~ nec~ssidades que ella tem em. vista aatiafa· 
·teg1a parlamentar ne~te ataque do nobre rnm•s!ro. zer. Fot pamco ou meramente estrategtco esse hor ... 

A. proposta de S. Ex. tem um limite bem defl- ror de que o nobre ministro da fazenda ie deixo!& 
nido, que é o do art . .t.o:-operaç11es de credito até p·1ssuir contra a minha emer1da. 
cêrca de 31,000:00081 ou emissilo de papel-moE>da A verdadeira dill'erença, Sr. presidente, entre a 
até 1sta somma-; mas no art. 6• da proposta o no· minha emenda e a proposta dG governo estA em que. 
bre ministro p~de emissão de papel-moeda até 81) por esta, o nobre mmistro póde levar as opera pões dB 
computo'do resto das autorisa~ões antes concedidas credito atê 31,000:000Semais cêrca de 421000;000S, 
para operaç11es de credito (limite duvidoso\ como j~ isto .é,até 73,000.0008 proximamente,ou muito alén 
v. imos), com tanto que esta emissão junta à ao art. 40 do deficit provavel dos tres ultimos exercícios,; a 
·nllo exce4a a somma dos bilhetes do !besouro em pela minha emenda o nobre ministro só póde fazer 
circulação (limite este indefinido). operações de credito até ao limite preciso do deficit, 

Fica, portanto, manifesto que o nobre ministro drficit que j~ tem um limite fatal,- o que derem as 
nfto tem tanto horror, como disse, a limitações desta contas do thesouro. 
natureza. 0 SR. PRESIDENTE DO CO"SELRO : -lã estA liqui • 

Por fim S. Ex:. limitou a emissão de papel-moeda dado ? · 
a 50,000:000H; mas, quanto às operações de credito, O Sn. PAR4NHOS :.-Se o nobre ministro nlio CO•• 
S. Ex as púde fazer, segundo o art .. 5•, até cêrca de nhoce ainda a iAlportancia total do deficit, tamben1 
SI,OOO:OOOS, e Jlóde usar ainda do resto das auto- não o tem de pagar todo, porque só ·ha de pagar â 
risa~õosj~concodidas. E o que é este resto? .E' um medida que o .for conhecendo_. 
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Por consequencia, ,Pela minha eme11da ficaria o direito de aenhoriagem igual a. lodo o valor nominal 

nobre ministro autoruado sõmente para haver, me- da mesma moeda. · 
diante operações de credito, ou emillindo papel· Sirmondi diz o seguinte (lendo):« Por desacredi lado 
moeda,alé 30,000 contos\os f11ndos necessarios efequi· que esteja o expdienle do papel-moeda,nunca se estA· 
valentes ao dtficit real ao exercício: mas, pela sua seguro de que o governo res1sta A tenlaçilo de levan
, proposta, S. Ex. tem operações de cre~ita até lar um impo1to sobre indivíduos qlle nilo percebem a 
'741000:0001 quantia evidentemente muito su- principio que o paglo, e que, por consequencia nlo 
perior ao deficit, e papel-moeda até 50,000:000g. lhe oppoem resistencia alguma. Este impnsto, desde 

·Eis-aqui a ~randt!'dílferença, Sr. presidente: ó que !{Ue não ha mais no paiz numeraria (moeda metal
o nobre ministro foi liberal pedindo de mais, e eu hca) para exportar, 6 levantado sobre aqaelles qu·e 
nilo sou liberal porque recusei um consideravel possuem papel-moeda no momento de uma nova 
excesso de autorisaçilo. · · emissllo. » . · · 
· O Sa. viscoNDE os JEQUITINROI(HA.:-Nilo v. Ex. . M~linari, que é um econoll!ist~ ll!oderno,, mas jA 
lambem é liberal . ' mscr1pto no cathalogo dos ma1s d1stmctos, di& ares-

0 ·s p ' . N· l'b • . peito ilo papel-moedAoseguinte, tratando da appli· 
· a .. !'1\ANnos.- lo son .1 er~l n~ opmilo. do caçilo que tivera em França (lendo): «D .. qui as qual
nobre m!n1~tro, porqu~ quero restrmgtr a auloma- xas vefiementes das classes sobre as quaes recahia pa· 
çlo ao hm1te n~cessarlo. . . . . . licularmenle;o peso do imposto percebid" sobre 11 cir· 

·. Mas, Sr. pres!dente, ha amda um hm1te. J!lUilo culrz9ao pela emisslo dos assignados e a necessidade 
.Importante na mmha emenda. O .n.obre m1mstro, de lo mar medidas para repartir mais ~qnitativamente 
segun.do a sua .propost;a, pôde em1llr papel-moe~a ute imposto, as~1m como 08 males de que elle era 
até A 1mport~nc•a dos ~1lhet~s ~o lheso~~·o que esll- origem. o ma:timum foi estabelecido paraeste IIm ••• 
, verem na mrcu)ação , reslr1ng1u depo1s A som ma Mas este processo de pereqoaçlo do imposto mone· 
de so,ooo,ooos. tario ainda qu~ apresentando uma oerts efficacia 

· E~ sustentei, e esto.u .ainda profundamente con- era 11~ossei~o e .imper!~ito. » · · .. ' 
· venc1do,que o nobre mm1slro nDo pôde, sem grave Molinar•, p01s, considera o papal-moeda como um 
· detri'!lenro dos interesses geraes da nossa socieda~-, imposto sobre a circulaçlo, e cliama·o impoeto mo-
emtlhr papel-moeda at6501000:000S,além da emu· netario. . . 

· slo de 30,000.000$ autoris~aa pela lei ~e 12 de selem- Persisto, portanto, na crença de que o nobre mi· 
bro d~ anno pas~ado: por 1sso entendi que, se esse nistro nilo teve razio quando nos tfísse :- nllo lia 
exped1eu~e. ê md1Bpensavel, e se é um ~ai !lomo o economista de primeira classe que chame imposto o 

· nobr.e mm1stro reconhece, convem re!lrJngtr a sua papel-moeda. -
app)Jcar-Ao, altenuar quanto fõr poss!Vel os seus E' imposto, e convém 1 senhores 1 oonsidera-
eiTeJios. · . lo como hl, para bem apreciar os seus efeitos, . A 

Antes de entrar, Sr. presidente, ''n algumas con· idéa de emprestimo forçado nllo attenlla os elfeitos 
siderações para justificara restricçllo que !aço quanto do papel-moeda; basta dizer- emprestimo .forçado, 
ao papel-moeda, peço licença ao nobre min~slro para para ver-se que ê uma contribuiçlo exigida de certa 
de passagem sustentar uma proposição que aqui parle da população. · 
enunciei em outra sessilo, e que foi muito censa· · Sr. presidente, desde o principio declarei ao no
rada por S. Ex. Nlo vou alargar-me sobra este bre ministro que nilo me op~unha A que o governo 
ponto. · tivesse autorisaçlo paraemiiiJr paP-el·moeda: a mi-

Eu disse que o papel-moeda ti um imposto, desde nha ques~lo era .sobre o quantum desta autorisaçilo. 
que passa do limite em que se torna ulil e até neces- O hm1te indefimdo da propData foi, afinal,, ~:xado 
·sario A circulaçlo. Enunciando esta tbese, aJI- em 50,000:0008 p~la emenda do no,hre m1mstro: 
J!ellei para a autoridade do illustrado Sr. visconde mas eu perguRto a1ndaa S. Ex. se 501000:~8 de 
ile lequilinhonhai mas o nobre miniotro veiu depois p~pel-moeda, sobr~ os 30,000:0008 que al1totl8ou a 
contestar-me, e nilo obstante estar eu apoiado na au- le1 de 12 ~e setembro do anno passado, ou an.tea, 
toridade de um mestre, como reconheco ser 0 nobre sobre a mculação, actual1 P.orque o papel da le1 de 
senador pela província da Dabia, 0 n~hre ministro 12 de setembr~ va1 subablo!r o que 8t1 res~dar do 
nos disse: - nilo ba economista de primeira classe Banco do Brastl; se 50.~.0008 sobre UB,OOO:OOOB 
!{Ue enunciasse semelhante proposiçlo.-Peço, poia, nlo silo um votu~e cons1derave~ de papel-moeda, 
IJeença ao nobre ministro para &J!resentar·lhe mais que o nobre m1n1stro lança na c~rculaçlo '1 •. 
de um economista de boa nota declarando que 0 O Sa. VISCONDE DB 1EQUITJNIIONIIA.: - Ha JA 
papel-moeda ê imposto. 1f8,000:000N? 

O primeiro ó o mesmo citado pelo nobresenador~ o Sn. PARANnos : -14, ·contado o papel dos 
meu mestre.... bancos. · : . 

O Sn. VISCONDI DI 1EQUJTINIIONHA : - Obrigado, Disse o nobre ministro: - espero nlo attingir 
c'est trop d'honneur. essa limita. Não importa, a lei o aulorisa, e quem 

· O Sn. PAR4Nnos: - .. , ê Stuart Mill. Diz elle no pede e f~z .questilo de gabinete por uma aut~risaçílo 
§ 6• do cap. 3•: « A depreciaç~o do papel-moeda é para. em•lllr 50,000:.00.0$, reconhece desde Já a na
uma taxa lançada sobre o publ1co e uma espoliação cess1dade dessa em1ssll.o. 
aos credores • ; e proseguindo nÓs ta demonstração O Sn. SouzA. FnANCO : -:- Apoiado. . 

·chega a usar da palavra roubo, O Sn. PAnANnos:- Para occorer á eventualidade 
.Vavid Ricardo consider~ o papel-moeda como da ex1genoia de pagamento por 5, 10 ou 12,000;000$ 

•• 
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tl~ Lilhole8 do lhes uro, não prceisll S. Ex. obtAr e procu1'a; mas, .pa1•a tjUC o governo p;rsa Lem av-1· 
das carnaras autoris~ç?o plra cmillír liO,OO!l.O!lOS de lilr o estado do meio cir•·ul~ntP, não deve 16 atten· 
papll-rnoeda; e quon1 julga indi>pen;avel que o go· der a isso, déve inrlagar se acaso essa elevaçllo da 
verno litJUO autorisado pa•·a s'lmwa t:to ~levoda, não pre~o é cu não geral. A lheoria exige que se dê unn 
tom cm vibla ~õmenle o reJ!uxo que poss~ h;. ver sub1da geral nos pr• ç lS, e proporcional ao augmonfl) 
sobre o lhPsouro de nma som ma ma10r ou men~r dcs do meio' circulante. para que o efl'dto sej 1 a este r. I· 
sous bilhetes crn cÍl'l'ulaç~o. · tribuido; orA, a el .. v.~çilo geral dos pre~os é cou.a 
,. O nr.Lrd mi,tH.ra n~o ~·J encnrre~ou de!rdnquíl· queRe nllo põd~ conhecer. e medir precisamr'nta, 

lisa r· nos wbre a Jn!luen•11a 911ecssa avultadl emis- l\11~, qr1~ dã-se actua! mente ~nlre nós um a ui· 
~à•> pódd t~r no valor·do metn c'rr.ulante. Quando i monto nu valor n•onetarlo da.ma1or part~ das ruer·· 
!'1·. Cl•a•e ta· u n••s E h•loH-Unidos da EUa.emissào ·cadoriaa é um facto que todos estão _reconhecendo 
t!d paptl-moeda, r~z um grande esforço para con· praticamente. E como n~o ver ne;te rJTdto geral ou 
wncor as c~m1ras r! e que essa enJissão ni'lo iria de· quasi geral a deprw.iaçilo da moeda corrente? 
p,rcciar cunstdmvelmPnte o agente garal da cir~ula- Nilo é sabido, senhores, que antes da crise de 1854 
~i· (I; mas o n• bre ministro, que sabe o que por U a circulaçlo IJ.Juciaria do imp~rio esteve muito abai· 
ac· ~otr·c•n, aniJn •r-ae-ha a assegurar-nos que a nossa xo de US,OOO.OOOS, e que d•pois deasa crise u 

- rrn:S:!~<l ti-! p~pr•l-moe·l~, r e :.ca~o allingir, por ddi· trans:cçlles ftcãrã:o muito mais limitadas? Nilo esta .. 
b•:r tão tf,, n•·b:e .n)jnis•rn, ou de outro ministro rnos, n• pbrase de Ronnel, em uma vert!adeira cal· 
que lhsJ snceeda, eqse lin i te dd so,noo.lloos·. nro ha mar1acommercial? E nPst~ eotado •ld c usu, a qnan• 
de <·au~ar grande damn~ a • p1iz1 gran le pertuJbl- li~a·ie de meio circulante nào dm! ser diminuída, 
çilo Pm lodos o~ v .. lores? sob pena de depreciar-se? . · . 

H o tJi~sP, senhnres: rec• nh 'Coque nin11nem pode s~ o n~bre minhtro artmitle, como o creio por sul 
Jlrccis~r a IJUantid•de de lnstrutllentos de permuta illustrapil:o e melb~reonhecimenlo rle nossa 8ltuap4B 
nc<·rssaria a um pJil; is lo dd 1 e.1de de mtlitos ele- m-ln<hria1• que o nosso meio circ1 t tte j\ esü <h· 
menbs vari~veis. Maq t •dc·s comprehendem que preciado, 5. Ex nllo pôde deixar h111hun de reM· .. 
ha un1•rrruaç~) nec~ssaria entra a guantidade dos nheeer que umaemis,ão ti'lry avultada, qual a pro· 
v><hic''"" d~ • irculaç~. e n so1.ma dos vai res que pnsla, ha de rausar grande damno ao pa1z •. E eltUo 
elles devem fazer 1Jircut~r; e não se excede impu· porque desde j1 autor•sarmos eslü alre:no? Porqua 
neme::te es!e lim te. fJÚan•lo a circulagao, como ora ha de sahir das camaras uma propoalil desta~ 'nnuu
IC dã rnt' e uó•, 6 !Jda compo~ta de papel incon- ciando a todos que as cirrum!l"n ·i ·S do thesour.J 
versh•el. silo boje tio criltcas, que o governo julga necess.ritl 

O nr hr~ m'nislr•l nos p~nderou, porém, qae o emittir papel·moeJa até 50,000:000$; q11e' crê e•t" 
h<~ nco do Brasil, srgundo a lei de 12 de setembro, perigo imminente, e por isso não jlrescln ie de .!:lo 
tleve ir rrsgatar1do os seu~ bilh tes: nil~ ha duvida, grave aatorisaçllo? O effeito no c xterior ba dd 
atlas em que proporç~o se h a de t z r esse resgate ser l,llllilo de~ravoravel ao nosso commerr.io. 
dos b.lh~t·s do banco! Na raz:lo de 5 por cento no O nobre ministro dl%-nos: -.tmho ISO~OOO;CO ·s 
nua! mente. E' um re•g~te m_uito lento, para uma rmia• de bilhetes em circula pilo; ê um sério perigo pa1a " 
s:l:n t:lo consi•leravel corpo esta ; e nesta ma teria os !besouro,. de que urge d~aassombra-lo. -Mas qtlcm 
III'~ i tos Mm ,J silo in··v laveis para aquelles.que uma Pio vê que· o perigo não tem a ntens!lo.que •~1ft. 
vez re~eMrão o p•pol qJJe se deprer,iou; o correctivo simples !acto annuncia? POdo-se recelar o reftux.1 
postunor vem sempre tarde para muitos. , . · · de bilhetes sobre o tbesour11 até 4 som ma toM d· I~ 

O nobre winiltro nao_quiz ver na b'aix~ rio cam- les' Seguramente nio. E os outros meioa auxiliar ~ 
bio, e dto precQ do ouro, s~nilo m li ·.bras da espe- nlo podem evitar lambem esse parigo 1 A g,.erra n:ltt 
culaç_ào me~ca"ntil; m .s S Ex ~do ppde deix:ar de P.óde terminar brevem~nte? não es~eramos. qne ~s
çonm com1go em que uma bm:a de camb1o .14o s1m acollt-ça 1 Em mato o estado do tbesl uro n ;,, 
sensivel, e que persi,te corn tendt'ncia a tornar.-sé serA mtlllorconbedJo, e, sendo melhor conbeeitlo, 
maior, n~o ó unicamente tiTeito da e!peculaçil.a de ullo JlOfleremos eolilo tomar, mais deaaasombrádo~,' ~ 
a)liolas, tem int.llivelmente por causa o d~p;ecia· providencias que aa circum~tanciaa do !besouro aintl.\ 
menta do meio circubnte, mormente quando se v~ titij:lo? ... 
qu' o balanço do commercio nos tem sido Cavoravel o nobre minislro, Mm.nma aatorisaç~o p r~ emit· 
t.ltirnamcnte. · tir Jlapd moeda até 30,000.000$. pod1a reíluzir esu 

Q11anto ao pre9o.dos metaes precioao.s, co!lcord•) divida 11ucluante a 20,000:00uW, e o mais deixaril 
cnm o n.cbre m1n1>tr•o, o ouro é h~Je arhgll de de ser um pesaddo para o !besouro, porque a.rendl 
commcrclo; n11.o temos ouro· em nossa circulapAo ordinarh, a emissao de apolices e a emis>llo de bi• 
interna; já não o tiuhamrs mesmo antAs de reduzir· lhetes a prazos maiores da,1il.o os fundos necessarios 
se o. Uanco d•> Or,uil a simples raixa de deposilo3 _!! ao Mbre ministro. . · 
descontos. DoJde que o governo reduziu a makr Muito m1l, Sr Jlrasidente, achar-se-bia o lh~
parte da sua emisslo de papel-moeda a notas de souro, em situação desesperada, se ae s~ rlle tiYc>stl 
pequeno valor (de fS, 2$,1iN e tOS), era visto que a r.•z~o silffieiento pm receiar que lhe fossa exisido 
m~eda metallica se_iria retirando da circulaçllo; e dG chorre o pagamento de toda PSU somma tle Li
hrJa. nllo é ella procurada senão para ser exportada, lhet~s qu~ estllo na circulação. Se, com r lf~ito,.o 
'ou para algumàs transacções particular!J8 do motivo 1h1souro se visse obrigado a pagar todos os seus bi· 
muito rspecLI. . . lhetes, e n:lo pude!s e mais Emillir novos, oJttúo a 
· A moeda metallica 6 hoje ap~nas uma mercldoria, siluaçllo do governo seria (XIr(ma ; o papil-mold.& 
:e, portanlo, o sr:u prc~o e~ I~ snj~ilo á lei da c ll'erla nno Jbe valel'ia. · 
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E, do feito, se as operações de Cl'cdilo nito bastão, de papel-moeda ião consideravel não se combina 

ou nilo servem para haver fundo~ esgotado o re- com os escrupulos a que acabo de alluilir. 
eurso pedido para o resgate dos bilhetes em circu- O _elfeito'·deala' m~dida Sr. presidente, é ainda 

· laçilo, qual seria a situação do thosouro, qoo já.tem maior p: rque r lia veio desacompanhada daquellas 
' um dr{1cit diante de si no exercicio corrente? Não, que a ilevílo preceder. · 
o J10rip não ó tão gran lo. O nobre mmialró allega.a urgeneia que teve em 

Eu comprehendo q•Je baverâ necessidade de apre11entar esta ,·proposta; mas releve S. Ex. que 
· emi1tir até uma certa som ma de papel .. moeda para os eu nllo lhe aceite esta razão. Se acaso o nobre minis· 

pagamentos que possilo Eer ex;gidos no momento em. tro começasse pela lei do orçamento,e· incluisse nella 
· q11e os saldos em caixa no !besouro nilo bastem i' a mate~ia delta proposta, o tempo que estA correndo 

mas nunca até somma tão cleva1a Eu eomprebendo para a proJ!olta nlo correria lambem para a lei do 
ainda que o nobre ministro quizesse emittir blgum. orçamentofoDe.cuto que sim i e com esta vantagem, 
papel-moeda para reduzir a _divida ·flnctuaniP, e,\ qne uma·nová antorisaçtlo paraemitt!r papel-moed~, 
corno elle nos dissP, desprendfl' alguns capitaes e elf cluar nons. operações· de creduo, apparecena 
-q~e_'fu~seril alimentar o co!"~erci~ ~ a lavoura, acompanhada de Ufl!a .lei de impost~s. 
d1mmumdo essa compelen. u ~rres1slivel do. tbe· v. Jl o nobr6 m1mstro o que dJZ de Londres~ 
souro contra a praca; ruas líO,OOO.OOOH de papel-i correspondente do 1oltlal do t:ommercio. 
moeda, a P.Ossibihdade ou a prespectivade'U'!Ia m~ssa O Sa PRESIDE' TI no coNSIILIIO, dll um aparte. 

"Ião cons1deravel de pJpel sdm a que Jll ex1sle 0 8 p · • 1 d 
•·na circulaçllo, não póde deixar de assustar a todos · R. AR~Nnos:- A nollc!a do pape ·moe a 
"Os interesses, e causar muito mão eJT~ilo no exterior. assustava. Felizmente, pcré!"1 JA se nos falia em 
Que em ultimo caso se dO este passo, ado:•itlo i .mas'· que ~s cousas se. vlio encam1onando de modo que o 
quando 0 perigo não é Ião grande craio que era tbes. ~ro dollrasJI.pl)derá,,dentro em pouco tempo, 
.de~er do nobre·minhtro contentar·&~ com uma au- ney~c~a:m~~o~~;a~~!~J·~~~;~op.orque aindahapouco 
•lormçilo menos avultada. d · 1d·' ab O nobre ministro v~ que não pretendo aprP.sentar. .ma-se que o. n_osso cre 1to eslava por lá tio l· 
·medida nova, ou ganhar uma parte do Jlreniio que: tido, qu~ to~os b,nbão medo d~s empenhes em que 
·S. Ex. nos dl'ereceu, declarando quA ceilería 0 seu se envolvi~ o Bras1}, e não hav1a esperança alguma 
·honroso posto a qaem exh1bisse medidas mais con· de empres!Jmo maJS !avoravel d,o q!le a '1.~· . 
·•veilientes do que as da sua proposta. Ora, se as noss~s CJlcumstancJas mdubJtavelmenle 

·Hoje, como antes de ouvir essas palavras de ab· hiio d~ !Delhorar , se o estado ~o thesouro nlo 6 
·negação do nobre ministro, eu me declaro de ac- til~ cr.ltJc~ como algl!DS o consJderlo, comquanto 
.. cordo com s. Ex. quanto â necessidade de autori· BeJa dJfficll, porque moguem su1tenta uma guerra de 
sação para emitt\r papel-moeda; 16 contesto 0 Ires annos, como a que ~emos suste~tado, sem en: 
,quantum do pedido de s Ex., e a fôrma em que 0 volver-se em gra~des ddDculdades , porque decre 
·nobre ministro quer que as camaras votem es' a au- .lar mos uma med1da· lilo grave, nas proporções e~ 
torisaçito. que ~-pede o governo, • se.m nenhuma outra prov1· 

.· Div~rjo ainaa do nobre ministro no modo por que denc1a qu~ ~llenue a su&~mpressão, e salve a nossa 
··· elle considera a necessidade da emissilo do papel- res~o~sãbJhd~~e moral ? . . . 
·moeda, ou antes não sei conciliar as promessas que O nobre m1~1stro consulerou que as prescr1pções 
·o nobr~ ministro·tem 'feito a esse respeito. · do § 2.0 d!' ,m!nhs emenda, que recoll!mendão are-

(:)uvJ urna vez ao nobre ministro que.só em ulti- ducçilo d~ ilJVJdi11luct!laqte, Jll consohda'!do-,a, ou 
·mo caso emittirâ- ~p1pel-moeda ·em caso eltlremo. convertendo.-3. em obrJgaÇ(íes de prazo ma1or,JA em
]~lo illlporta dizer que emquanl~ puder emiltir um . pregando para. esse fim a emis~lo ~e papel-mo~da, 
b1!h~te do !besouro, ou uma apolica, o nobre·, nlo erllo propr1as do p~d~r legJ&lahvo, ou que bra
·mJDJSiro não emillirA papel-mceda. Mas, em: . vila ~o l!.overno um arb1lrlo. de que elle nilo pó de 

· outra occasiilo ouvi a S. trx., que convêm lan-. presctndll. ... · . · 
·ç~r mão daquelle expediente, para deircar dispo- Sr. presidente, o nobre ministro nlo tem razãO 
mveis algun~ capilaes, em beneficio do comrnercio. alguma ·neste seu juizo; o§ 2• da emenda subslilu· 

·e. da·la·voura, que s~ffrem, h a muito tempo, a inven- tiva nlio ata as mllos ao governo i tem. ~6 por fim 
c1vel ~o~eurrencia do governo: Como poderll_o no· m~slrar dentro e fóra do paiz que as camara1 brasi· 
b_ra mm1stro prestar este serv1ço ãs praças do 1mpe- le~ras, votando uma ~utorisaçilo dessa orJem, reco· 
r; o e ã I,IVoura, se por outro lado o nobre ministro nbecem, como o nobre ministro, que volão um 
~ss~gura que _só em caso Pxtrcmo emittirA a pri- e~pediente perigoso, e ldn!o reconllecem o pe· 
mmra nota da paptl·moeda? · . r1go, que recommendilo expressamente ao governo 
. :Estes excessivos·c;crupulos com que o nobre mi· os meios por que póde, senllo evitar a necessidade 
ndro procuroujustiJicar uma proposta em si mesma desse expediente, pelo menos attenuar os seus 
~xagerada, tornão a. meu ver a medida do papel· . e1Teilos. 
moeda ainda mais· inconveniente, JlOrque a neeessi- · O nobre ministro suppõe que prescripções desta 
d~de de. a!guma emiss11o é desde Jll manifesta, e. o natureza, que não prenliem as milos do governo, não 
nobre mm1stro reconhece e não a reconhece, ace1la são proprias do poder legislativo. Atlenda, porém, o 
e nilo aceita compromissos inconciliaveis. nobre ministro ao que se praticou nos Estados-Uni· 

Quando lemos a perspectiva da paz, de uma gran· dos em siluaç1lo analoga. O Sr. 0/11m, ministro da 
do reducçllo nas despezas publicas, de uma rdani- fazenda daquelles Estados em 1862, quan1o o go
olll1Çno ele toda a nossa sociedade, uma aulorisa~ilo verno lutava com uma tremenda guerra civil, refere 
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por estes lermos algumas das di.1posiçõ;s do con · O Sa. PARANnos: - ... por.]ll6 deve traur a crea
guaso: «Como medidas auxiliares pard occorror ás çio. de meioJ q116 augmentem a ren:la do Estado. 
despczas publir.a•, o secretario recommcndou, e o. Ora,.como eu não quero directa nem indirectamente 
eongresso.p?r differente.s actos. autorisou, a.recepçã) coMorrar para. q11e nlo se.atten•la à sath(dção desta 
ele deptJSJtos tem~crmos a Jnro· não excedente a gran 'o necdssJd.1de ~ublwa, contento-me com 111 
5 %, até á somma éle 100,000,000 da doHars; e. o observações que dir:gt ao nobre ministro, e estimà
pagamento voluntario aos credore·s. dl.l Esla/jo em rei que a minha emenda sejl rejeitada pelo senado, 
li tu los com o prazo de um anno e~ jurp de.··G.•J,, O ~esdd q11e a sua adopçito, comquanto. eu a ju'guo 
congresso lambem aut ,risou a 6mast h. d~. bilhete• annocenta e saluhr, póJe.trazer-nos as consequen .. 

· do th~souro (n:•lional b mds.) até à imp()rlancia d.e : cias que annunciou o no .. ~ta ministro •. Fiq.ue sobre 
500,000,000 de dollars, n 1s quae1 o papd'do Esjado· S. 'El toda a re•llonsablhdt~d·d em que elle s~ col· 
podrri~ ser conve.rtido á .. vo~tade jlo• port~dores .• .loc.a, na.da. aceitand~ do senad~ senlo a sua proposta 
Estes ~alhetes devailo .ve~cer o J!lro:de. 6 •j. em moe~J com a lunatação qu~ elle proprao. apr~Uent~ra. 
mela!hca, s~ndo remJVeas.d~po1s de c1nao e pa

1
gaveu . Espero, porém, q,1eem todo caao 0 nobre minis-· 

cm van.te annos .São os .b1lhet~s q·ue r\ceb:r.lo a. Iro cumprirA o e11psnho de honra que tom contra-
• donommaçlio de fove·twelllles ou {iJ:C·tWef\ttes-slxts. • h1do para com o paiz e para com o. senado, pondo 

Como, á vis h deste exemplo, póile o nob·e mi- ef!l ac§ilO tod11 o seu zelo e influencia paril que te· 
nistro estrauhar-me que eu propuzesse r.• simJlles nhamo& lei de orçam mio. Sem esta lei, o nolire. mi
recommendações do Si 2• d~ mmha emenda?' Por n;str<> o C•lmprehende, a. proposta do papel-moeda 
venlur11 t~ato ahi, ~ i!Dil1ção do c.ngress~ dosEs mà um grmde descredilo p1ra o imp,erio •. 
fados-Unados, de hm1ta~ a 8lmma do~ btlhetPs dv E pm mostm a necessid:1de do orçamento per
thesouro, e dd flur os }Uros de seus btulos? Não; mitla o nobre ministro que eu .termma repJtmio 
apenas propuz gue se rccommende ao governo qu~, p1lavras de u·m eshdi8ta disno de ser imihdo. 
vasto sernm perJgo pm. o thPsouro, como o-annunc1a O· Sr Gl· d• 1 d t. ··... d' d 
a proposta, uma divida ftuctuante tão cunsideravfl, . ' · a a on~, quan ° se sprele~ ou. ~ w. o 
que a reduz1e consolide, usando dos maios p tra qne fundos As cam r~s Jlara a g~erra d.> Oraent~, ilucut~~ , ~· 
eathutorisado Prescripr.ões comó eshs rarião, a me'J 0 que 'ra prcfemel, se OSimP,ostos, ~e os empr~slt-
''êr honra ãs camaras ·o ao go.verno que as acei- mos; elle sustentou a pref!•renç•a do.s ampost~s.Amda 
tas;e qn•l seus successores se Julgalsem na necessJdad':l de 

• pedir lu camaras e obrar aut9riaaçito para um em-
Sr. p·esidente, creio qua p;la emenda dava ao go- pr,.slim'l, as palavrM do illustre politicn e financei· 

verno os meios neeessarios p1ra que ao menos até ro nitl são menos dignas da atlenção do nobre mi
A 11roxima reuniitl da assembléa geral o !besouro· nistro 
pudes.se satisfazer os seus empen~o~ sem embiraços. O SR. v1sc lNDE DB JEQUITINIIONRA:- Póde recom· 
Pare ma-ma tamb~m q•1e esta hmataçlo do papel- mendal-as ãatlt n.;ão do Brasil. inteiro. 
moedd, e as outras providencias que ali se apontao 
e cuja applicaçilo se deiu ao pru~ente arbitrio do O Sa. PARA NU JS : - (. Lend·J ) : • Com aeme
governo, erão de bom effeito entre nós e ante as thanle systema ( 0 dos emprestimos), uma naçlio 
nações estrangeiras. Entendia ainda qna eJtas r.?S• nllo sabe realmente o que ella faz. As consfquen
tricções erão tanto mais necess!rias quanto nós cias silo adiadas· para um futuro indefinido. E, 
comeÇa vamos por. uma autJrisação de P'pei-moeda, porém, não é jilsto que conheçamos o preço das. 
sem que antes Ira lassemos de crear impost·.Js para \'anta&ens que busc~mos, afim de que, como convem. 
nivelar a receita com a despeza ordinuia. !lias 0 a seres inttlligentes e rasoaveis, tomemos sobre nós. 
nobre ministro rejeita completamente a minh1 mesmos o peso dos encargos, em ver. dll lega-los&. 
emenda, nlio quer sen!o a RUi 11roposta com a unica nossos descendentes 1 Esta politica não é menos 
Jimita~lo que .lhe p~z. o n .bre ministro der.Ja- j..ustificada. pelas razões moraes do q11e pelas razões 
rou-nos mesmo que, se alguma emen-:la que nllo economicas. Os gastos da guerra sao o !reio moral 
aqnelb que elle o!Tdreceu, passasse, elle faria disto que o TODO P•>DEnoso impõe à ambiçii:o e à aMe de 
qnestilo e usaria dos meios que estilo ao seu . conquistas inherentes a tantas na~õas. 
alcance. Quando se trata de uma medida urgente, · « Ha na guerra uma especie de brilho o de at
_lndispensavel, até· certo ponto, ao the!ouro, isto ·.trac~llo que. I~ e ·dão certo encanto . aos olhos das 
quer (Jizer que o senado seria vencido pela maioria massas, e dasslDIUiilo os seus males. A necessidade 
da outra c1mara, de cuja adbesilo o governo está· de pagar, anno por anno, as despezas C[Ue a guerra 
certo. acarreta, é um !reio salutar.lsto faz reflectir no que· 

Este process() lambem daria em resultado o que se pratica, e a.valiar de antemllo a vantagem que se 
vimos o anno passado, nil·> haver lei de orçamento. espera da em preza em q!le no1 vamos empenhar; 

O anno {lassado sustentava se o principio de qne Emfim, quaesquer que SOJ~o os motivos que forcem 
não se dev~a prorogar a lei de orçamento por prazo os homens a fazer a guerra, cumpre que, como seres 
indefinido ; fez-se a fusão, e verificou-se 8 que ti· intelligentes e moraes, não só·consiélerem a neces-
b · 1 l1 1 1 · d 1 sidade da luta que travão, mag lambem que con-

n amos prev1s o, n o 1ouve el e orçamen °• servem a resolução de aproveitar as occasiõos de 
O nobre mini~ Iro não tem ngora lei do orçamento chegar promptamente a uma paz honrosa. 

senão até dezombro, e plra mim esta é a medida ca· «.Se o povo inglez não eslá disposto a supporllr 
pi tal.... os enc1rgos, neste caso não faça a guerra i se a fizer. 

O Sn. rRESI[JEN'fG vo COI.'íSI!LIIO :- .Apoia1o. de v~ csfur~ar-sc poa· I ova-la a mn liXitl) fclioz 



tlccida o sena lo como melhor ent ntlor em ~n,, 
saLadcria a presente proposta, c pmemos q~a~to 
antes 11 lei d~ orçamento. S.11ba o poN brm e1ro 
quanto lhe custil.o os empenhos d •sta gu •rra, e rc-

. Mnheça o gover110 a nece~sida"o imperiosa d~ p6r 
termo As p;randes despezas milit •res q•1e ni\ll sejào 
inJelpensaveis p 1r.1 levar-se a b .m exalo a lula em 
IJII~ nos achamos empenllldos ha t es annos. 

despCZl public~, protegcn lo, cm !J ncn ·i o J.) IJ'a~ 
balhn e da industri ,, a >arfe do.1 couln!Juintos: 

OJfmce o bcguinte 
r.1nr.cEn: 

cc 1.o Qn~ as propo-i~õ·s "a carnara do~ S s. de
putados devem cnl,.ar cm rli«·ms,o. 

a 2.• Q1ce o rres, nl~ rei toa·io dcvu !er impres~o 
e di·tn!JuJdo na fúr ,,a do ·~tyl ·· 

}'ARECER D,\ RbsA N 113 DE 16 DE AGOSTO DIÍ ·1867. 

Ex põe a mataria ~c uma rropnsição da camara dos 
Srs. doput ,dús,'de 2<J tlej •tino ultimo, approvan:l" 
a pensão a;inual do 400$ concedida por decrP-fo do 

JlOd~r CX'CUliVO d@ f3 de Srtcmbr~ de J8!i6 a 
). H o 10rina MathiJJ,,s de O iveira filha do lln~do 
clon~clhcir,j de estado Caadido Dapti~ta da Oli
veirl 

a PiiÇO do sena to, er11 27 ii~ jullw de 1~67.--ds· 
conde de Abacté, presi follte.-Jn>c! dr1 Silva Alafr••, 
JO secrdHiO -Fr-de ico d" Almeitla. e ~1/wqrút·q•tr, 
2° secretario.-Tico71,tl: Pumpcu de So11za. /Jrasit, 3• 
secretario ». 

J. 
11 E• tá sobre a mesa, afitn. de dar-se !Jara ordem 

rio dia, uma proposiçi'ío datada d~ 29 ~e Jr~Jho desl• 
anno, que a eamara do3 Srs. deputados env10u ao se
nado, e que f i lida e manddda imprimir em sessão 
de 3t d~ mes:uo mez. 

« O objecto da prJpo!içilo é a approvaç~o da pen-
6ão annúal de q•wtrocent"H mil réis, que por decreto 
de 6 de setembro de 1806 o poder ex~cntivo houve 
por lJem- conced~r a D H· narina 1\l.thilde§ de Oli
veira. attendendo aos relevantes SE·rviços prestados 
110 eJhilo por seu pai o conselheiro de estado Can
dido Daphsla de Oliveira .. 

cc A ta bel! a annexa, qua se organisou de confor
midade c:.m os precedentes estabelecid,Js, contém os 
mclmcimentns, que result:lo dos docurnentos, que 
forão prescnl~s á mesa. 

« Al~m disto rele1'a acerescentar: 
« 1 o A pensão eoncedi.Ja f. 1i approvada pela ca

mara !los deflulad~s com a clausula de dever ser 
paga desde a do decr. 't,, da concessio. 

« 2 o Das acta!, e anna~s desta augusla camara 
--~-se que na sessão legislativ~ do anno proximo 
passado deu o senado o seu consentiment 1 a uma 
l'e>olueiio da camaradas Sro. deputados, approvando 
a pensli 1 de um conto e duzentos .mil réi~, conce lida 
f'Or decreto do poder execurivl} de 2~ de agosto do 
mesmo anno a D. Anna 1\hthildes de Oliveira Cha· 
ll's. vi uva do conselheiro de estado Candido .lhp· 
ttda de Oliveira. 

« A re~oluçilo foi, na fúrma do art. 62 da cons•i· 
t dcAo. dirigida fi sancç~o imperial no dia 15 de 
sc·t~mbro do rtf.rido anno, e foi publicada, como 
J~i, s ,!J n. 1373, e d.ll de 26 do mesmo mez da se
I 11: !J~o. 

II. 
,, Assim que, como resumo, e conclusão do que 

tic t c~ posto, a mesa: 
" Consit!er:anlo que, conf~rmc o nrt. 102 ~ 11 da 

c·.lust tuição, as merccls pccuniarias dependem da 
approvar.:\o da assem!Jiea geral; 

" ConsicJ,lrnndo qtw a concessão de merccls pecu
n'nri~~ augmenta a despeza do esta•lo; 

" C·,mi•hr:wdo que uma das mais irnportnnlol 
;,ttril.t:ic:<•c' dl asscrnbl(•a :;.>rnl ó zelar· e fiscalizar a 

DISCURSO PRONU11 1.100 NO SE:\',Illn Ell SESSÃO DE· 19 
DE AGOSTO ilE J8'.i7. 

o Sr. Z"t"IU'I""' lpNid•11tr. a .• conRdl.n);
Sr prejidente, o di·eursn pt·nf,mt .. 1u ses~il·J "'' Iii 
do corrent9 pelo no h,·;. ~en dor o Sr. b~r~ 1 1le Cc.te
gipe é cm meu conJe•t 1 um :ti'.OiltecJa.eRlo de t.orn 
agouro n• politica do paiz. Qu 1nd.o ~e considera o 
esl!dJ a que te:n cheg,1tlo o~ parh,J K, q11'n.!o s~ 
altenJa ao arm Cüfll IJ'I~ o orgào de uru ddles n~ 
imp:ema procura ellli'•!Pr a sorte dest1 proposta ao 
e:pirito dd partir!·, o facto d•J er,.;uer-se o nc,bre se
n 1dor pna offmC6l' 5111 a·lhêsdo 11 mesm; pr~pnsta c 
nos termos em que se m:•n,festou,cl um procedamento 
que, h ma·ando o nllbr~. sr!muur, rrv:l.tnJo ~~~ Cftlo 
ponto gran·!e corag~m. anrmnnia IJile n~o.é cl: bJI !c a 
crença que d •mi n' no paiz de rrne no aenad., nesta 
illustre corp~racíio, o h·:m d·l E tad,J est~ actma dos 
partidos, de rnaw·ira qu~ •. quando s.e di~cute !l~a 
medida de urgen!!l n ccs;a:la:le publica, o eSjllr,lu 
de partido n .n ·a infl :e na decisão. 

Ouvi, p3rém, no correr do d~bat•, nm •liscurso 
aindA mais nolavd do cpe o do honrado sr.nador a 
qnem aca~o d.,_ref·rir-me, '? .d.scu··6n elo nohr- s ·
nadur o Sr. VJscon !d J<qurttn!tor,Jn. Acho ne~;e 
discurso merito ain la supijrior ao do ~r barão de 
Cole~ip~, p .. rque o nobre b;rão rst.i á fr~nt~ de.t:m 
partido cuJa c :n~olidaçll bu~ca realil.ar; r, pois, 
como homem de p.Htid •, tem con<r.i.·ncia d' rJne, 
embaraçando uma mediria drsta orJ ... w, ~s<un.e :1 

responsabilidade da~ dillir.uldad .. s que dali bUr-

girem. . . 
Mas o nobre scna·lor o Sr. vi~condo de JequJtJ

nhonha não perde occa~ião Je declar.ar que ácha-sr. 
nlheio à politica; o S. Ex, advemrio' implar~vel 
do papel-moeda, n~o duvidou ced.,r dd um princi
pio seu para apoiar com o seu voto a propo1ta do 
governo que autvri>a a emissão do .Papel-mofd.'. 

Uisse o nobro senador: cc Aq'u estão as miRhas 
idóas: eis, segundo ·a minha conscioncia e a minha 
eOiivirção, os maios da medida ; ma~, se o fl;OVerno 
entond:l que só de tal modo póde vencer as difficul· 
da:les da situa~âo, d,u.Jha o meu voto. » 

O Sn. VISCO:'! DE DE JEQUJTJ~IIONno~ : -A poi~do. 
O Sn. J•nnsJDF.N1'E DO coNSEr.no :- Sem~lhanle 

procedimento, senhores, é nobre, assim como o do 
u~!Jre senador o Sr !J rão do Cot~gipe; Iaos exern
plos hão de ser de muito v)c,,nce. 

Manif~stado o reconhecimento elo g.:.verno ao~ 
Jous nobres scn.rdol'cs, cu poderia cal:tr-mo·c a2uar-



.. 
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tlar o voto d<> S· n~tlo; mas a cc n;idcraçlo q•Jc 111e..:./ intuito de incul~ar má gercncia dos n~jl'ocios pulJ'i' 
r.r.em os illn1lreJ ora.torcs qus tilm-se occuparlo· cos, é anti~o. Assim argumenlav• em t850 o uob o 
d,,t~ M umpt•J ~llriga-me a dozer·ainda algumas pa- stnac!or pelo Parll em rel.ç~o ao dorninio conser
larr,s. vador. &las mt:lo dizia-se q•aP1 se havia augonento 

O n:~bre se·•ador pela Bah:a (o Sr. b~rilo de Cot~- de desp 1za, lambem a9 exi~encias do !8tVJÇO·Pil· 
gip·) obscr• ou CJ"" tal politica, tae~ finanças. Quiz blico tmhllo crd;ci lo muito, ali· ndm lo-se a uovas 
8, Ex. com i•to ~i~nifi,:;r q110 o estado de no.<sas fi· nece,silladi&1 e que as~im nl'lo M podia considerar 
uanç~s provém. d,J má p lot ca rio governo fm rela- como Ull d~· p~rdacio esle accrdscilno de de1peza do 
lllo aos lll'f.lOCJ s do sul, d"nole 11asceu a gll'8rra. Estado. 
filuit•s vez,Js, Sr. prrsiddtlt,•, t.m 01ta proposição E' just.menle o que se pb.le agora_alle~ar Se o 
~jd,> enunr.•~da no senado e na outrd camara; e fU no b c sena lo r pel1 Da h ia olllar p u·a a labella n ti 
IMtou no firm~ proposito de nunca ddx.a-la sem cun- do relato rio da fazenda e para os do annex.o A, verá 
tc>h~à·J. . de algum1 maneira anlicipaia a respo!ta fl ~u·t cen-

Sa o nobre sem dor su~tmla que o mão estado d~ Rnra Compaundll a de.-peza· rla vintd ed us exerci
r• ~~~a; fi!l.ln\\·18 resulla d, guerra, en•mcia U!Tia ver- dos, vô-se qo~e d14 taon idu serr1pre em m1r.lu 
ol.d~ incont·»l.tvel; ma•, se quer sign,ficar que 3 ascen·.l~nl~, o !JU•} txpl1ca-se em p~rte pel' app .re
~ucrra re~ult~ da má JIOiitica do govern. do paiz, cimonto de seni~os n .. vos, não cont~mplarluK no~ 
cnpana·so complchn~tnte. orçamentos ;.nleriúl'el1 P•lr exEmplJ, as d~spozas 

A gu,•rra qu~ su·lent•mGs é tffeito de capricho r.om a acqui~içlk• dJ estra lhs dt1 fdi'I'O e de rodJgwl, 
do uru viziuho desleal e cruel fapoiat!.u), q•1e nio -ubvençiles e en•:a•np1çõ s d~ divdrsas ernprrz .s. 
eomprehend::u b~m seus v rdadeirus interesses, como Não >e pó,le, p nt urlo, concluir que h a d~~perdi :i o 
os [•elos h.ã~ da dcr,nonstrar-lhe. ( lpviot!. .s) só plrq,Je se g :h h je muilo mais do qu' oulr'ora 

s~hotive JmprevJlcncoa no desaperc. b:cnento em se jfast.va. 
rr:re o imperio eslava. nlLú deve o nobre senador lan- Depois, se cm t8G5 :..18G6 a d•sp·za apr;sentad~ 
~ar i;so em cont1·ao miotht~rio actual nem aos g<bi· pPia &ynt p>~ r.,, dd 119,0 ·o.OOOS, é premso não es
net~s dcs ultnnos annos; a !alta é antiga, o erro verri quecer r1ue abi e;tão induidls as dd,pez~a da ~ue.r
rl" lor·g~ e cahe a IJ.uitoii gab. neles; a tantos, qua ra, r ,zão m:.is •1ue ~uffid,mte para prov.r rr•te o des
pó le-se ri izcr que a cu!Jla é geral. . quilillrio entre a recdta e a d,l~p:u nàu \'em de 

Et·a ant:ga pretomç~o d~ Lopez resolver pel.Js armas d~s ·•erdicio Qu1·td • r•h,mt u a g•terr.a o d. ~c1t an
a sua qu>J>tào de lim los coumosco, Quando começou nua'! era arn ·x. d•l 2.00l OUO$, d. ~c.t irl'ig1i fie.1nl~ 
o !fUi••quennio a qu 1 o nohrtl senador fot til() g~"av•·~ ddS lo q•te a ass mblói j1Ara1 se r ,solv~sie a fazõ I J 
act:usa~óc~ a eh 1V ,-,;e o i.nperi, d' qnalq ll"r man,ird •la!applrec~r m 1daante :•lif'IRS im,1 JS(Ils novo3, : 
pr~jura!.lo p •r.t oppôr-se aos dcsignioH de L"p~z? Nao ~o d.n c olh_ar sú p •ra o aug•n -uto th da!p~u. 
Nã J, E o nob'e seuador, q"e na sessão de 16 ele· t\ jus!•> q•te se <.O.Htdcre lambem o p ogress, dl ren~ 
\'on->e á altura de um verdaddt•o hcmew pololico, o da; e i'B•l V•\·&e d •ramcnt~ da tabllla n, 5 A receita 
nobre senadür, que mostra-se l~al no comb1te, hade que tRl tsi~ ~ 18!11 era d~ 2.i,000.00;),~ foi sub:ndo 
rrr:onh :cer que a imp:·cvidencia vem dJJ L ng~, e ile m~n~ira que dieg •u a 6\J,OOO.OOOS. Eis uma ma
lhrangu mirwtarios de amigos de S E~ primeiro oeira de reconh cdr o progre~so do p~iz Se, pois, a 
do rrue rJJini·terks rlo ulliono quinqu~nnio. despeza an~mentou, a ro:eila aC:lmplnbou-a, com 

A idéa hller .• l, Sr. pr~s•denre, nàJ tem governado po11ca dilf~rcnça: e ac<b:lih a su~rr~, votados cs 
M·ICIIIItirn ·,.~ quuor<e annos. Tomando por Cl'ot;rio novos imp)stus, o cquilobrio entre a rlcoila a ades-
tll inll11euc•:l de partido a bhtoria da legisla~.iJ.o, con- peza h1 de hgo r~Sl·b ·.'e::•' r-se. . 
t:lur-sc n vcr,Ja,ie desta proposição. O nobre senador pel~ U~h:a; o Sr barão de Cotc-

fihs para qn••, senhores, insistir em um a~sumpto gipe, JlOrgunlou depois o qne t<rr• feito o aet•Jal uli
rJIHl envolve P'lr r ••C.\ recnminaçõos odiosa~? !.i mi- ni,lrú da fazenda, e cone lu ou que nada, porque ~Ma 
lu· UI e, pnis, a·• pruie,t .1 que aintla uma vez oprwz a lei de 12 dd setorub ·o nll.o (JÍ (lbr.1 sua, partiu do 
uma apreciaçã' tà•l inexao:la li: escus1do é insistir, iniciativa orposiciouish. E aq•1i veiu, senlwres, a 
r.té porque o nobre sona·tor mostrou sua imparci~li- ~nestilo da d1~1incçlLo f~ita pelo nobro. sen~do~,:. o 
dad~ vot.n lo pela proposta do g••verno. Sr vi~conde de Jequitinhonha entre ministro do 

Calculou o nobre s~nador quanto tem cu~tado ao lhesouN e 111inislro de finanças, sustentand·l S. Ex. 
p~iz o progressismo, c sust.•nlo~• q1H nos ctnco an- q11e não tivemos ainda nenbum ministro de finanças, 
nos o p~•·lido progre~sista t~m cu.tado au imperio e o nobre senador o Sr. builo de Col.·gipc que temos 
516,000.000,~ uu n1ais de 103 OOO;OOOS por anno, lido, ao menoi um. · 

!'ara cambller ~sta prop11siçao invo1o o auxilio Peço licença ao nJbre senador o Sr. viscJnde de 
dos nollres senadores que influtri\o no I{Ovrrno, ou lequilinhonha para nesta puta discordar de sua 
governar .lo no quinqumnio estigtnatisado pelo nubre opiDilo, e acho qo1e o nobre Eenador o Sr. b1riio do 
senador; peld minh 1 plrte apenas !arei algumas ob- Cotegipe tem camdas de razilo; ddsejan1o todavia 
~err,tções. . , - acab1r com e, ta questão de uma vez para sempre, ao -

O c .• J~ulo rlo nobre ~enador é PXa,llerado. A ~es. menos em relação ao mini!terio actu1!. 
!1C7.a dns cinr.o annas andQu em 460,000:000~000 ou Senhores, o nobre senador o Sr. visconde dele
!12,000.00•1SOOO por anno, o qu~ j!L mostra u•n des- quilinhonha não tem r~zito. A maior p1rte dos nos-
f.tque na conla qno o nr,!Jre senador fez, e qne dava sos ministrJs da !az~t.da têm sido financeiros. . 
em resultodo maiR dd 103,000.000SOOO annuacs. Tambem o nobre se111dor o Sr. barão de CotegiEe 

Aindt cumpro fazor outra obse1·vação, Sr. p:·esi· não tem razll.o omdizer quo pelo menos um foi n~
clcnlc, c é •1ue este mothodo.d·J cal;nlnr tbp•za>, no nôslro rle finan~as. 01 nobres srmdorcs o Er. vis-
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conde de Itaborahy o o Sr. bnão de Cotegipe forão 
ministros dd fi,lanps; o nobre senador por l\lato· 
·Grosso f~i ministro de finançu; o nobre senador 
pelo Pará é, no meu coJtceito, a encarnaçi\o das fi· 
nanoas, e por tal moio que S. Ex:. mesmo disse ha 
dias que não se servia ~as tabellas do tk. sou~o! q11e 
as fazia por suas proJirtas milos, afim de comgt-las, 
a ponto d~ ficar alquebrado e precisar f•llar sentado. 
Ora, quem assim se define ó sem duvida um minis
tro de finanças. 

A· propos t~ do q~~ disse o nobre senador o~
corre o caso at;on!ectdo em França com um mt
nislro que con,iderando-se lilterato e· philol 'go, 
tratava de corrigir o' expedieule que recebia para 
assignar. Em p1ucos dias viu-se em talas e reco· 
nheceu que Jlerdia inutilmente o tempo. Nilo fazem 
assim os ministros da Inglaterra qae com uma 
simples inicial dilo as suas decH!es, correndo o mai1 
por conta da reputiçlo competeple. · 

do corretor, e o th=souro não emprega correLres 
nas suas transacções. 

Pa,so agorá, Sr. prasidente, ao discurso do nobr~ 
senador JlOr Jllato-Grosso e á replica do nobre sena-
dor pelo Pará. . 

Tenho sustentado que o d {l~it pagsa de '72,000.000$ 
Nilo guor o nobre senador por Mato-Grosso que elle 
exceda de 4-l,OOO:OOOS. E por que o nobre seaador 
pelo Pará chegme a 45,000.000$, disse o nobre se
nador por !Uat .. -Grosso que estavão d~ accordo, em 
vista d~ pequena d•fferença. E' singular que o gover
no sej\ menos ministerial do que os n0bres senado
res) O ministcrio quer que o sena~ o se conven~ 1 de 
que o deficit excede de 72,000 OOOS ; SS. E Exs. can· 
ção·se cm provar que é apenas de 41 ou 45,000.000$. 
!!.'com tffdito ser a opposiçllo mais minislorial que 
o governo~ 

Em França a opposição ainda ha pouco esforçou-se 
por demon Irar que o âe~cit era muito maior dn qtH~ 
mostravilo os calculos do g •Ycrno. No Urasiltro
cilo ·se os papeis; a opposiçlto proclama que o deficit 
é d~ pouco mais da rneta!fe do que o governo pre· 
tenJe I E'·uma circumshocia no lavei. 

O Sn. SILVEJII.\ DA MoTTA :-ApoiadJ. 

Se o nobre senador fizesse á mca o que nos acon
sgJbou, em vez· de proceder como os ministros in· 
~ler:ls que limilão·se a dar a direcçlll suprema, 
fican h a execuçlo dos trabalhos a cargo dos res
pectivos empragaaos, em breve se acharia na posiçll~ 
iio ministro francez a que alludo. 

Estou, portanto, convencido rle que lodos os meus Inr~lizmente quem tem r~zão il o I besouro, e o 
antecessores têm sitio ministros de finança~; ape 1&8 drf!cit lu de paasar de 72,000:000S000. 
um ni'lo o é, e es~e sou eu As!Íf!l fica acabAda a .o .sena1o sabe q~e não se pôde. avaliar bem o 
questão; confdsso que nilo sou mm1stro da razenda: !h{lcll d~ um exercJcto, sem ter em v1sh o estado do 
não passo de minislro.do th:souro; do que, porém, exercício anterior, peh ligaçllo que ha entre elles 
nilo prescindo é da repulaçi'lo m~recida de ministro em virtude da conta dos supprimentoe. 
zeloso e honesto:. com esta gloril só fico contente O d ficit do 1865 a 1866 fúi de 36,000.000$, ao-

Perguntou o nobre senador pela Ddhia se é int n· ~undo a synopse; mas ~óde &IJgmentar no balmç~ 
çi'lo do governo continuar a emittir bilhetes do lhe· definitivo, e nunca dimmuir. v. Ex. sabe que no 
aouro além da somma que a I di autorlSa como anli.. exercício anterior, a ddferença entre o deficit da sy
cipação da receita. C~m os meios pedidos neda pro· nopse e o do bilanço foi de ·s,OOO:OOOS para mais. 
posta teve o governo em vista ballilitar-se pua pa· l tabella 9• da synopse mostra que em poder de 
gar os bilhetes do !besouro que forem exigtdos: é, dinrsoa responsaveis eslavllo 9,93MOO$. O que 
entretanto, seu pruposito converter a divida 1hc· significa isto? dinheiro despendido, e de que ainda 
toante, amortizando-a o mais que for possível jA não ha contas, visto que se trata de quantias adian
a troco de apol1ces da divida fundada, j~ a troco !adas para despezas • .Ao mPnos 8,000.0008 devem· 
de bilhetls do.thesouro a longo prazo. r~to mesmo se considerar gastos n~quelle exercício, e então ta
já o governo Iam manifesta,Jo na outra camara e no remos que o respectivo d·~cit ha de sar, nllo de 
senado por muihs vezes. 36,000.000H, e sim de 44,000.000$, subindo a dea-

Pergunlou S. Ex como sKo !ditos os pagamentos peza do exercício a 127,000.000S. 
no Rio da Prata, isto é, se os soberanos sao dados A despeza de 1866 a 1867. foi orçada em 
)JOr diverso valor em Montevidéo, Buenos-A:yr~s e llO,OOO.OOOH contemplando-se o minislerio da guerra 
Corrientes. As instrucçõJs dadas para o Rto da com 44,063:000$ e o da marinha com 11,170:0008, 
Prata prescrevem que os pagamentos em soberanos do que resulta um de{lcit da 36,000:000, mas no mi
s~jlo faitos ao par, isto é, dando-se cada soberano nimo; e vai-se vêr que esta asserção ó ex~cta. Se no 
no valor de 8S890.-Se tem havido abuso, ainda nilo exercicio passado, segundo se vê das tabellas e das 
chegou ao conhecimento do governo. probabilidades txposta~, a repartição da ~rnerra gas· 

Serã, porém, reprimido e punido, se se tem dado. tou, Sr. presidente, cerca de 66,000,000H e a da 
. Qaanto a corretagens P.agas pelo thesouro.porquan· marinha cerca de 20,000.0~0$, pare c~ que pôde-se 

ttas levadas em deJlOStlo, declaro que tsso nilo .é crêr que no presente exercíciO a reparhção da guerra 
exacto. Não têm siao empregados corretores nas não gastarll menos de 60,000:000H e o da marinha 
translcções do !besouro. Quando as sommas levadas 16,000.000$. 
excedem de certas quantiast os portadores, que se Isto basta para que a despeza do exercício nlio 
suppõe smm c~ proprios aonos, recebem a com- seja de ltO,OOO.OOOS, mas exceda a 131,000:000$, e 
missão de 1/t •r,. Isto mesmo data de pouco tempo, que o de~cit, em vez de 36,000:000S, eleve-se a mais 
e de accordo com a opinilo de _du~s secções do con- de 57,000:0qos, contando-se com a renda e opera
selltl de estado. Os bancos prmctpalmente é que se ções de cred1to que o relatorio mencionou. 
têm approveitado desta d fl'erença offerecida aos do- Ora, se o deficit de 1865 a 1866 liquidado proyi
posilos de maiores quantias. N~o ha, portanto, paga· soriamente 6 de 3G,OOO.OOOH, e ha de apparccer no 
rnonlo do correl~gom, porque coml~gem é o lucro balanco elevado a 41,000:000S; se o deficit de 1866 
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a 18Gi, eonfnrme acaL1 do vêr-se, lla do andar por ser autorh!ado c~ntra alguem um lapso que lhe es•
mais de 57,000 OOOS, t•mos que o d1f/cit total, longM CaJlou 1· . . . 
de limitar-se a 72,000.000S, assumirA as proporções Eu 6 q1te lenho o direito de opp6r ao nobre sena· 
de 101 ou102 OOO:OOOS. Applicmdo-se os recursc s dor sua propria autoridade, porquanto aqui esh\ uma 
da lei de 12 de setembro de 18661 serll este dtficil proposta de S. Ex. de 8 de maio de 1862, concebida 
red•tzido a '72,000.00081 segundo calcula o !besouro, nestes termos : · . 
e o resullado pouco maiS ou menos lla de confirmar. c Art. 1.0 Alêm das dtspezas autorisadas pela 1ei 

A que, pois, ficão reduzidos os argnmentos do n. 1,010 de 14 de setembro de 1859, que fixou 1 das• 
nobre senador pelo Parâ e do nc bre senador pelo peza e orçou a receita para o PXPrcicio de 1859 a 
l'tlato-Grosso, quando qnerem diminuir o d~~c1t de 1860{ mandada vigorar no de 1860 a. 1861 pela de n. 
72,000.00081 Abatendo os 29,000. OOOS dos bilhetes 1,04 da mesma data, é aberto ao governo ti este ex· 
existentes na carteira do banco da reserva metallica, ercicio . um credilo supplementar · da quantia de 
que constituem os recursos da lei de 12 de se tem· 79S.868S6961 que serll distribuído pf los diversos 
líro jà attendidos f minhter os e em cada um dAIJea pelas rubricas dare· 

Assim, Sr. presidente, os nobres sPnadores nD.o rerida lei, conforme a tabf I' A. » 
têm razão para quermm ser mais ministerialistas_ Auim exprimiu-se tan b Jm o nobre sen.1dor p~lo. 
do 11ue os proprios ministros. ParA. Eis a sua proposta de 8 ·de maio de 1858: 

Convem olíservar que q•Jando o nt.bre senador « Art. 1.0 Além· das· despezaa. autorisadas peiJ 
pelo ParA considera o defic 1 no valor de 45,000.0008, lei do orçamento n. 8W de f5 de relembro de 1855 
reduz a essas proporções o verdadeiro deficit1 que para o exercicio de 1856-18571 4 ab~rto ao governo 
r~a soa opinião é da 219,000.000S, porque aeduz no me• mi} exe•ci~io um creJilo Bupplementar e ex-
1M,OOO.OOOS de crelitos realizados. · · traordinario da quantia de 8,887:919S606,·que serâ 

Ora, nest~s 10f.,OOO.OOOS S. Ex. inclue 301000:000S distribuído pelos dive·sos ministerios, e em cada 
proveni!ntes da venda de apoJices, ao passo quP um delles pelas rnbr:cas da mesma lei, conforme a 
pelo calculo feito no relatorio esse recurso só pro· tabtlla A. • . · · 
íluziu 20,000:000S ·reaea para as deaperaa da guerra; E isto aem a diatincçlo de estarem funccionando 
o resto teve applicação muito dinrs~! ·como fo~SA as camara• ou nilo, que agora se pretende laser. O•' 
a despeza com 1 permuta das acções. aa estrada de credilos cuja .apP.rovação pede a proposta 'forlo 
!e~ro, enclmpaçlo da companhia U nilo e Iodas- a~ertoa no mtervallo daases1ões, 1111m como os pe-
trta, etc. · d1doa pelosn~bres senadores do l'arA e Mato-Grouo. 

Incluiu lambem o nobre senador os 29.000.000S E' tgoalmante insustentavel a limitaçllo de 
da emissllo autorisada pela lei de 12 de setembro; 801000:0008 para a emisslo. A divida 11uctuante 
mas jA mostrei, e ainda hnje tornei a fazer vêr que que pesa aobre o the!ouro passa de 50,000:0008. 
·hóuve falta na apreciaçilo de S Ex. O nobre senador Senhores, se se der um principio, se por qualquer 
amortiza parte do dtpcit de '72,000.000$ com uma motivo for uigida como ha de o ttiea• Ul pagar 
receita que estA fazendo face· a despezas extraordi- maia de SO,OOO:OOOS com 30,000:0008 que o nobre 
na rias nilo ·contempladas com quantias definidas no senador concede 'f 
calculo do rrlator1o. Nos ultimos debates das camaraafrancezas fez·s& 

Feitos tales reparos, vil"-se que o nobre senador sentir que n!o era possivtl ter divida lluctuante sem 
pelo Parã sustentando que o drficit é de 45 000:00011, uma reserva forJe· para qualquer emergtncia. O go
e o nobre senador por Mato-Grosso, quando entende verno do Brasil para fazer face A sua div1da fluctuante 
que nilo é senlo de 41,000.000$. estio de aeeordo nlo tem senlo a mesma divida flucluante; como 
comigo quanto a ser o dt{ic1t real de '72,000:000S. h a de curar o mal augm •ntando o mesmo mal Y Nio 

Vou Bgora considerar as emendas do nobre sena- Jló I e, pois, o roverno aceitar a limitação da emenda 
dor por Mato-Grosso. A primeiradellas tem por fim do nolíre senador. · · 
substituir as palavras-E' aberto um credito, et~ .• - Insisto tambem em que nllo slo admisaiveis ss 
por estas ficll& approvados os creditos, etc. Esta regras impostas no§ 20 do seu art. 5•, relativamente 
eme'nda, Sr. presidentP, é insustentnel. A reducçlo da som ma dos bilhetes do I besouro. 

O nobre stnador _ptnsou que punha termo A qnes- O que ahi se dispõe estA tio entendido, tio no 
tl!o, invocando a mmha autoridade, porque na pro· interesse do govemo1 que npeti-lo na emenda nlo 
posta de 25 de maio eu disse: «Art. ~.o Ficllo final- exprime na realidaae sPnllo desconfiança do ~om 
mente approvados os ered•tos supplementares e fX· senso do governo. Portanto, nlo deve este ace1tar 
traordinarios, abertos pelos decretos ns. 3781, 3732, uma emenda gue tem tal significaçlo. · 
3757 e 3761 de lO de novembro, 21 e 29 de dezem· Observou S. Ex. que nos Estados-Unidos a lei 
bro de 1866, na imporlancia de 2,511:260$971; J)ara marcou o modo de realizar o emprestimo, bem como 
o exercício de 1865-1866, conforme a tabella C; e u condições e o preço; mas esqueceu 11ue com o que 
pelos decretos ns 3728, 3775. 3801, 3818,8828 A, sobre este aasumpto se pratica naquelle paiz nllo se 
38~3 e 3845 ~e 7 de novembro de 1866, 9 de j a~ pód~ argumentar a respeito do que entre nós se ha 
netro,l3 de fevereiro, 27 e 30 de março, 17 e ~ de pr11hcado e convém praticar. 
de abril de 1867, na importancia de 27,17'7:2208949, A Unilo. Americana tem um governo represen~ 
para o de 1866-1867, conforme a tabella D.» tat,vo, n~o tem governo parlamentar; os mmistros 

Mas o nobre senador não observou que a nova não são ahi tirados das maiorias. Por isto o Sr. 
proposta refundiu as anteriores, de maneira que o Sewart é ministro oo tantos annos, apezar das evolu· 
erro que escapou na de maio veiu a ficar emendado ções politicas per quo tem passado aquelle paiz. Ali 
na rcdac~~o definitiva da que se discute? E viu-se jâ quem manda e a opinii'lo, é essa onda que cresce at6 
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o-ponto de lmcr tia auperficie da sociodaJe qual
ouer ob<taculo que tente oppllr-· e lhe; ali o homem 
oosapparACO ante a'vontade da m~ioria; portanto, 8& 
camaras det•·rmin~o essas condiçõas, e os ministro~ 
nilo se dilo por offendidos, porque tal é o resimen 
do Jla'z. · 
· Entre nós nlló ê assim : os ministros aahidos da 

maioria pulamentar rrpresrnllio a opinião domi
n;nte O gabinele, que c~nla cem grande maiorh 
na outra camara, r>lio póde aceihr no senado uma 
emenda que SÓ significa desc(mflança. 8~ O f!Z8R88 
cm tafR circumslanr.ias perdr ria a t rça moral. Não 
; ceifo. pois, ~s restricçõe~, e o n~bre senador no meu 
lo~nr procedo ria da mfsma mane1ra. 

!)0 C00.000# do paptl·DIOCda forem Janradôg nil Cir-
culaç~o. • · 

A JaiR, Sr. pres'dente, são t~mbem entendida~ pr.
los debates que as precedem. A preposta esl~ expli· 
r.ada pelo preambulo que a acompanha, no quHI ex• 
pre!samente se declara que o dcfic 1 é de 72,0CO OOit, 
que o governo pede oprraçõrs rte credito para toda a 
quantia, mas qu.1 se as cncums1anci;1s o Exig•rarn 
dei• j•. que parte de~se d, ficit s~J~ supp• i1lo, na o por 
oprr;oçllas de errd.to, mas com aemis;ão limitad~ Ud 
p~pel-mo~da •. 

N~o oieruto, Sr. ~resid, nre, uma lei .que me diga: 
• Dll ~e isto para tal ou 1:11 fim l'Xaclamr·ntc.» E' ne
ce•~Hio que se me dl'ixe certa latilude para que 
minha respon$ab !idade sej1 ig1t•l á minha posiçlo. 

Ainda mais Pscosadas me parecem as emendas •lo 
nobre senadtt por S. !'anJo. Quer S. Ex que em 
Ioga r de- se u necessidades o exigirem-diga-8e 
- ra1o srj~ inilispensav. I Fste expPdiente. 

Eo julgava que a emiss~o de papel-moeda esta v\ 
h· m hmilada p•la expressão- bilhete~ rJue exiFii· 
rem na circulnc~o quando pas~ar a Ie1-porque não 
se podia receiar quH do pr.,prisitó se toma&se mar O!' 
qu~ntia p3ra elevar a emi1são. Tod~via p1Ta eviln1' 
duvidas, e porque r a 1 .. utra camara tinha prouJeltitlo 
uma limilaçiio, c·lfereci esta emenda. 

Entrego, pois, 11 sabedoria do stnado a rorle '':l 
prop0sts. O que d~sr.io é quq o~ n1•bros !enadore·, 
'IUe lêm (~ito UffitJrofundo estudo da queslilo, a d~· 
r.1dào prom4Jtamenta. 

. Ora, a rmenda nilo d z mais do que eslâ na pro
pr,sta, porque á cla~ula-sa as necessidade~ o txigem 
-significa que isto n!lo se dtve considerar um 
recurso ordinario; que ró se faça quando fór indis
pPnslvel. 

Tenllo concluido • 

DBCURSO PRO'IU'IélADO N,\ SES·.:í.O 
DE 20 DE AGOSTO DE 18il7. 

Sedtores, aqrli a questão de tempo é muito; 1110 
convém ~toa volte á outra cama•a uma propo~ta para 
!JUe em Jogar de-sendo necessario-d1ga-se- sendo 
indispensavel.. 

o sr. ~·h·elrR da Dote a: - Sr. presi-
dente, com quanto eu deHje cada vez mai~ &Jlpr' xi
mar-me aos estylos inslezes do P.arlaroe11t '• ~, p· .r
lanto, poupar á camara os fxord1os, não posso, to. · 
rlavia, íltixar de principiar pedindo ao sPnado ainda 
1lguns momentos de sua indulgencia generosa para 
um oradr.r qoe ac~ba de dTerecer uma emenda e in· 
t• nla fundamenta-la, e quo durante esta importan!Q 
discussão, de~de a 1•, 2•, e 3• ainda n~o teve rcca
siilo de abusar da paciencia do senado. Eu ainda nilu 
tomei tempo. Se ha motivo (quem não descubro) de 
censura aos or;dores por terem-se cccupad1•, oli11s 
com uma ma teria tão importante, se ha r. s 1 motiv~. 
EU nlo posso incorrer nessa censura Na o tenho to
mado parte no debate, e é por isso que espero 
indulgencia para ser ouvido uma vez s6mer.te. 

Dispõem tamb·m as emendas do nobre senador: 
«~o art. G.o accrescente-se in fine-comtanto lam

bem q~te, scmmadas as q1tantJas c·blidas cem as 
opnraçõiis de credito autorinJas por 1ssas leis e a 
emillilh em notas, o seu producto nDo exceda â som-
m.l eoncPdiJa pelas di •as leis » . · . 

Isto, Sr pres:dente, me parece igualmente deane
cessario. A propo&ta pede mtorisação para rpera
çll~s do crPdtto ou emissllo de paptl-n~.oeda sempre 
ilenl~o do limilo do dtpcit. Pensa o nobre senailrr 
CfUB, declarando-se na proposta qoe o d,ficit é de 
7!,000 OOPS o governo pMe, p~ra C~1.er lace a esse 
dt{•cil, JançaJ: na eirculaçlln 50,000:000$ de papel
moeJa, e ao mesmo tempo 1ffecluar rJlerPções de 
credito na importaneia de 72,000.000$? hao não é 
digno de g•mrno &lgom. . · 

Os m~ios sllo para o fim votado. O fim votado é 
lazer Cace ao dtfir.il de '72 OOO.OOOS, e os mEios sllo 
~rerações de cre.drto ou r missão de papel-m~eda ato 
a imJlortancia. dos bilhetes do thesonro que e!tllo em 
cir,•ulaçllo, sr~undo dizia a proposta; mas agora diz 
ii minbà emenda-até líO OCO OOOS-, porque quero 
acHbar com qualquer duvida. 

E' evidente que o governo não fica autorisado a 
accumular com o uso das operações de cr~dito na 
extensão de credito de .todo o dtficii o recurso do 
papel·motda. . 

·· ::c o ~oYerno nlio ·precisar emittir papel-moeda, 
:!em '72,000:COOH, de rperações de credito; mas se 
. cirrum;t;ndns (Xigirem o fl;pel-moeda, emitte-o até 
50 fOO:COOS, e para o que faltar afim de preencher 
os 72 COO;OOOH lança mão de opmções de eredilo, 
que nilo pcde!i\0 exceiler de 22.COO:OüOS ~e lodos ~·s 

Devo, porém, antes de emittir as razões de mr u 
voto, dizer ao senado as razões taruh ·m por IJite re
servo-me pars o ultimo, ou para um dos ui !imos. 
Nos Jrsndes cmselhos o ultimo é quasi semp:e re
sel vado flqoelle de 11ue m mais se e~pe r a ; mas eu re
servo-me para o ultimo para esclarecer-ma ouvindo 
os 1llustrea oradores, que 1e apreser.lârllo no smado 
habilitados pEla sua longa experiencia dos negocias, 
ptlos seu.s conhecimentos vastos das th.eorias. e dos 
grandes hvros, esperantlo que elles abmse1~1 vrreda 
por entle tenho de seguir. E eu, como rruero ser 
breve, hPi de apnveitar-me deste servi.ço fe.ito pelos 
illustres preopinantes, jogando com os algarismos jll 
e!tabeltCJdos,. na questao do quantum, o mo occu· 
parei mais da que~ tão dos meios da fazer face f.O 
iJ1 (lcit. Esta é uma das razõrs, Sr. presidente, porquo 
deixei passar tóda esta iD1portanto discus~ãQ, sem 
ceder ao impulso da 1 ntrar até bt je no dcba:c . 

~las, 11ma r~7.!o,quo muito actuou para adiai' a jus· 
lific~ção de meu valo foi, Sr presideúte, pcrm:t
tno~me ~s nobres mini~ Ir os q11a o diga, poNJne esta 
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1wonoota coniocou a llisrulir-sc no senado qrtasi moed3, emb:Jra não !eja ainda o v~rila.leiro p:tpd· 
ao lm;smo tempo, OU JlOUCO antes que SO drs~utisse lllOflda; meus amigos 1_1.\0 ~brã•) a torn~1ra,.. . 
aqui m~smo o r querimento sobre a expediç~o do, Mas, a comrmssa~ mfellzlllente abr1u a lo.r~rt· 
Apa, e Buhre .os wg,cios d~ ~Iato-Gro.1so . . I!!. quan- ra, e a r.onsuquenc1~ dA se ler nb~rto a l~rnulfa .o 
do se discutia e~t~ m< tona, o nvbre mmrstro da •nno passado autor1sando o governo. para eru ttrr 
guerr~ animou-me cow a e~pcrdnça de que b1·e- !01000;000~ de papel-moPda, qr~antra correspoll· 
vemente.. • lente As .t:es dividas de I ~,OOO.OOOH do re~g~tu du 

. papel antrgo, de Ires m1l 0110 centoK o tantos conto4 
O SR T. ÜTTuNr : - HnJe ou amanhil. rl.e bilhetes do thesouro, e 21í,000:060H de resena 
O S11. StLVE!R.\ D\ ~lorr.1: - ... hr.je ou amanhâ: metallica. . . . 

nós t-ria1w s noticia qr1~ ult'tig~Mse as dores que o. . Aberta a torne1ra 1sso deu logar a que o nobre m•· 
pdi~ bautiu c ·m csstJ sw~cesso da columna espedi· nistro da foz·:nduc l~mbr~sse de propOr ao corpo 
cio11aria dn Apa; q11e nós teriam~s no~icia de uru le.gislativo, entre os metos de .fazer oP.·r •Ções de cre
ac"ut eiuu nto unpu1ünle, de uma v1ctona. tle nossa" dtlo para preencber o dt{lo1t, o reuurso do papel-
armas e v.ctoria d~ersiva nos eslatlos do Paraguay. moed~. . 

1 . E · · 1 · AIIJ ent1lo Mnhum gover•IO se aDimâra a arros ar 
O Sa. !· ÜTT•lN!.- ~~ até pense• qrle J3 laVJa ~ repugnancia da opiniilo publica, propondo emissão . 

comrnuuJcaçno ttlograpluca. dtl papel-moeda, m.s 0 senado deu esse meio·sew 
O SR StLvErR.\ 11.1 ~1· TU: -~[uito alentado com q11e 0 governo o pedisse li 

e;tl esperança,, q.ue annuncku solemnement~ ne~tl Senhcres, não é a emissllo de líO,OOO:OOOS que · 
<Ja~a o n• hr~ rulllt.;U•o ~a g:1erra, eu, Sr. p~estdente, me assusta A emi,;il:o da pr••posh reun1d< ~ nnt ga 
de~d,: ~ 1• d1scus~:l•l fu1 e.'peran~o: espere~ pda t•, •missão de p1pel-moeda que são 28,000/0''$ r~u· 
espt'l'et que se tl~gr,tasse a 2• dtscussllo, diSCUSoões nid& A emissà' de n ou 15,001);01)0$ qu~ o ao· 
que forilo Ião l•)ng•s que !.ler :lo tewpo para !:ln la verno já emi!tiu por couta rio p~~amentoao~ bilhe· 
ldtura aqui; e espard pé la 3•, porque eu eontava tes do the;curo e por c ,,,t' de put8 da. reserva me·· 
q•Ie .p d~ria di~pe~~<lr até a just. ficaçio de meu voto: tallica; e !'e unida mais à em1ssi\o actual •lo banco 
p r~ue no d1a, h· j6 por exarn pio, ern que esta drs- que ainda anda contra a lei de líl de setembro, e que 
cussilo est~ av.3n~:tlil, e que tal~e~ ~ 1 '}1 o da volaçil:o orça por 6S,OOO.OOOH; todas e, tas p~rcellas tle pa
du oenado, se ~caso o nu~re mtmstro da ~tuerr; ~u pel-moeda de d1fferentes nalur~za e côrEs que ha na 
desse c .rnmun1car M senad~ em l"tPr do b lehm nossa r:ircul~ção; toda esta em1ssào, !.lá a s0mm;; de 
de lluenos-Ayres dando notiCia nreJ,zmente de ·ai· 161 00();000$000. . 
grunas ~p~rações não decisivas, se acaso etle nos E'u não quero jrgar com algarismos de fracções, 
dissesse, aununciasse ao parl1mr-nto a batalhl cam- porque as.fracções dlo impertmentes pua a dis•:us• 
p~l, a dt'rrota dceUva. eu r:reio que o senado n!lo ~il:o e para a alt~nção; tomemos, pcis, l6l.fOO.OOOs 
ttnha rnais ouvidos para a discuss.'io de credit·J e (óra as fracções. !tias, não me asm,ta, Sr pras!-
· daria h· jA um V<! tO d~: agrarlecillleutoaos < x~rcitos ... dunt• ainda mesmo que-o nobre Jninlstro. em1t.ta os 
.de agraddcimet~t·• a Dou;, á Divina l'rovidencia qu• 50 000:000$ todos, o qne pôde SPr 9ue nlo aconteça, 
n s tem protrgtdo. porque a alltorisaçllo lhe é concerhda-cr mo.bupplt· 

O s·R. T. Otrc•:st :-Apoia lo. . mentar dos o'!llros l_lleios para f zer as outras op~ra~ 
o Sa. SILVJI'l\A DA MoTTA,- Mas, uma vez qu~. ções de cred1to; amda ass1m ~ão me as.susta. Du~1 

fui mallngrado, sem que ~u creia que 0 nobre winis· ao senado a raz~o p r !JUS. E porque enlef!.dO Que 
t:·o da gn~rra Mo sinta lambem este mall~griJ, creio no estado actual da nqueu pnbhc1 do 1mptr .. 1 
que ainda é occlsião do dis luti1· 0 credito, e é 0 quo 16t,OOO.OOOS ~ão é uma quantidade de moeda qud 
vou fazer. possa contrrbu1r para uma grande de.·rcssio de ~eu 

, . . valor; e mesmo porque ant~s do res~ate do papel· 
Sr. pr~s1dent~ eu bem drsse o ~nno pass~tl~, ~~~n.do moeda pelo BM1co no Rmil, quando aquella w 11 • 

se d,rscutrn a le1 ~e 12 de setem.bro, CUJ~ lmcrahva hva a DJais de 50.000.0008, reuroidaentào essa quaa
cu live a ~llllt'a ae ter1 eu bem drsse ne>.ta casa na~ tidad~ á do r'~P 1 fiduoiario dos bancos do emissn .. , 
c• nf~r~n'''as ~a commlssilo, quando lutei e r~pogne1 cuja convertibilidilde r i sempre imperfeib, a.qu~n. 
na~ conf<Jrenc.as da conumssão deant" do alv11re que !idade tohl dos instrumentos de permutaç~o JA an· 
a Jlommrss~o propunha, ou alguns dos seus me~bros dou por pouco me11os, e nllo pareceu excesdv.A. 
proputer .. o do papel-morda: qu!!ndo ~meu pr"Jecto Apezar dessas inf·licidades da nossa situação ac
ll;lrJ cncerra,v••papel· m. eda,e to1 essa 1~ú~ enxertada tual apPzarde uma gu·l'ra que tem devorado mais de 
pyla comm1ssào, alter~~ão talvez unwa, . substan· 300 'ooo.ooos eapital consumido improducti' a:•llente, 
1:1al, que be fez no pro,Jecto que apre~ent~t, e a ai· ape~ar do des;•io dos braços dos brasileiros que e, (a. 
tora.ça~ da quuta ~e c:.rp1tal para .a t·~pa~hQi\O hypo· vAo occupados na industria,, na a~ricultur11 e na 
thecar1a. quo eu fixava em u~ IA IÇO do •.np1tale q.ue commercio e que têm 1do a erJ'lr·se ou matar-se no~ 
a commrssão propôz a guantra fi~~ de 35,000.00:·S. nossos cam'pos de batalha; apezar da crist~ finanr.tira 
eu hsrn d1sse -n~o a~rao a tornerra I imminent~ sob cujo hed1ondo aspecto, r•m O '.Ira !ou-

Quando, Sr. presidente, rPp :gnei, eu dizia, com giquo, e a~erlronlador eslã o J>aiz; apoz::r de uma 
o respe1lo que presto á autorrdadH dos homens que crise economica qual a da <ubst•Luiçilo dos br:•çn~ 
faziàu p::rtu da commissi'lo, com a consciencia a mais da lmiura, npezar de ludo isso, Sr. prcsident~, a ri
pruf~nda: nfio abrão a torneira, póde sor que a par·te queza publica ni\o tem soffrirlo decadencia tal quo 
da emiss~o do llanco do llrasil, cujo resgate fica a nós possamos dize~ que é preciso reslrin~ir a quan
cargo do govcrn0, s~ja lamb:·m uma eFpccis ii" papel. lidado da moeda para as tramacçues. Pelo contrario 
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crna~i todos os nosso~ mcr~a,Jo,q pe•lorn maio ins~ru- 1 ~orie elo mPrlirlaq que :.mpa!'Úlll o papr·.l-moeth r) I) 
wu 11 tos de perruular:ao, I! fHOpurçao que titl acuv:lo u~tural '!edtve ~'' tlescreüt.to e;~i que calte, e eoru o 

·as operar,qes irldust.1t,e>. . . . quallll'l'UlllaO p;uz, :•presenl·!lldo:.s suas Vlsl:ts S• hre 
A nr.s,;a producç~o não tem dtmrnutdo, e. consr- o ;;y,tema co!n que o pa)Jel-moctla póclu ser r"pbll

~roint,;ment~ é pl'el\WO acomp:tuiHlr us movuueroto, tocJ,o niJ IJI'abtl. 
ri.; protlucç1io com os i n>tru mentu~ d:•s perruu ta çr).,s; s-.nbora~. é pa~a 1~ men !ar, é pn ra rdtorar ~ ne ~ .. q~a 
eslt:8 sã!.', a moeda out Jn.;iol' rluwlri.Ltd~ ou vs UlU· má h~Jauç.1 d" pl'tliJetro r'Jil'ltlo, que tau,bnlll 1i[IIJ~ 
1<18 de credtto, quo no,tas crises r:e dest;~uliança uru~ guer.a J~ssaslrr.oia nos lrgouu pap"l m eda uu 
na•l substituem,., l"·eenehem I~ o Slllofad .r.am~ute exlinct~ Banco tlu Bra,tl., <(UB rla pro v •rçô~s g1~:<n· 
a~ fu:lCI'Õos da moeda. ksea:; l111ha cht•gado quas1 ao termo tle •ua axllfw<;il<•; 

N"o i'ue atPm, pois, Sr. presid•,•nie, a q11~nlidarle é tle sentrr qu,· quaud., tiuhamos da re~galol' ,J~,ô~ 
de 161.000.000$ a que fie< wJuz•da a nossa cireu- funes~o legado aJJ•J'a'. a 28,000.000~ rru~ era uma 

· Jaçãu Porém ti íJI'lC so coltucar a que.; tão nos seus quantJd<de lio~·m•Jpkltca. para as n"cos;Jtlad<S Ja 
devidos termo~. . t:ncul.•ção, qtte p não ftiZiào pezo a'gumnos nwsus 

Sd o 110bre mini<lrn ,]~fazenda pe•linrlo e~ h au- mel'~arlo~, quh Já era pr• curado r:omu t! rtrucur·ado_o 
to1issç:lo de 50,000 IOJ$1 entende que paramos ouro, que chegou a e~tar ao par da~ l.ltras csterh
nas emis·üds .. qlle é wn rem>dio dellnitivo para nas, se~.uudo o nosso p.t!rà~ le~al ao ~amlt1o de .'â: 
COI'Iar as d.Jlwul.Jades actua's e entrar em vtda qu.lnd,, o papel·tnúe<l:l tlo prtmell'O J'!:tnado et·a Já a 
regular, se é asdm, eu eut.mdo que rringnern l<ltrd e:.t~rliua, rrÇls tivemos a Johaltilid«d'd do reiu~do 
rhve n<Jgar ao go~veroo o re"urso do pape.l-awcda, .ctual de a cúlloc.r ao ca111ltirJ tld 20 ou 21, e de 
limitado aos 50,000.0008 pedidos, p .. rque o p;pel- aweaçar o paiz do VdtO novo pap l·moetla precipitar 
moeda vóde sub.slituir em parte os outros meios se pJl' esse abysmo do cambio, cujas profu udit!adcs 
úe fa~er opera~õas de credito e estas eslào deoiolla- nio~u m póde encoLrir, nem encar~•· :em dtsanitn?· 
cfd•s e prejudicadas pela razão que torna OICHohar·o lUas, s~:nhor.;s, eu f!lld no papel-rnoe.lla do pu
o papd-mo~da. No cas '• purém, de que os 50,000:000$ me iro reinado, como c,n,wquellCJa tambem Je um:1 
sPjào um m<io tran~itorio de passor esta crise, que guerra desastrosa, para ir buocar abi na li cão do pas· 
não lr1uhamos outro expediente no futuro senão novas sado um dos remerlios que o Mhre minttro deve· 
emissõe; de papel-rnoeJa, então a c u~a é diva1sa; •ia indicar para cutl'igir os dfditos malelicosdo 
é proc1so então que o co1·po le"islativo, quando dê p~pel-uJOL da. Quantos hellos exemplos de severa 
esta autoris;,cão ao nohre minish·o, purque as cir- e~onomia e de preoecupaeões systematica da amorti· 
•·.um6tancias âctuaes redamiio este recurso por mais z ç:io da divida publica ·poderia o n .. bre ministro 
r•rompto, porque o n .. bre ministro nos assegura que procurar nrJS min'stwos poster<ores a 1831 I! 
h~ de usar 'delie só na extremidade e depois de As admini>t,·açõlls passadas estabd~ue•ão lilgo im• 
ex haurir os culros recursos aceitandu co:no um meio postos esp· ciaes para a amortização do papel·moeda. 
snoplem" ntar, olhe para u f<tluro e l'ogule a coneess~o Estes impobtos especia~s tiv~rão sua ~pplicaçào es-

. Uma vez que nós diimos isto agora ~o nobre minis- crupulosa atê certu tempo. 
Iro, se acaso !ubente11de ·Se que a C•wces;[o deve Quando a lJOiitica erracla do governo imp'rial em
continuar a ser feita depois de pr,•enchitlo este drficit, bicou a vereda funesta da intervenção nas queslõed 
e.ulilo é preci~o pôr a questão em o•Jtro I• rrdno, por- do Prata, nascerão as pretenções de supr~wacia, e 
que nilo é só o intuito de preencher um vazio, ú pre- as veleidades guerreiras, c"meço11 a hora dos des· 
utso "lhar para o futuro. E então senhora~, se IJÓl perdicios pub'icos; quando &rrtf~cendo a mora .. 
I~ mos d~ olhar JIJra o futuro, é prelliso que o gol'erno !idade das nossas administra~õas publicas, f i que 
noa diga, para que IIÓ> possamos .autorisar papel- vimos que as. leis que tslabd~ciilo taxas e~peciae~ 
moeda, que de fo.~cto é uma veJ'dadL'tra p ·~ta, é pre- para a amorltzação do p.pel-maeda forilo JUlgadas 
ciso rjtle esta primeira h o ta da sl'm~nle funesta do uma operação supertlua; por que aquillo que 
anno p~ssado seja cercada de providencias que a se apurava em virtude dtsles impostos arrecadados 
a!IJparem, que a deixem crescer sem vicio. com um1 applicação especial do papel-moeda era 

Na segunda hypolhes~ de uào ser só para Pgora, ga·t~ por outro lad,l com a despela ordinaria seo·t
mas de se ter a previdh de que póde contiJJuar a pre crescente, e ent:lo acabou-se com a especlalisa
nocessidade do Ncurso do PtlfJeJ .. mne•la, entilo é ção da renda para o arrecado do p~pel-moeda. 
preciso dar ao ~overno os 50,ll00:000$; mns não ti Mas, foi t.d, Sr. pre i~e:1t~, a neoess:daie de 
11111 neg, cio de já, não ~ de ago1·a .só, é um nego~io e>lallc!ecer garantias para o valor do p~!Jel-moeda 
de futuro O P'tz tem dtante de st uma porsp'cltva quevu10 a concepção do Banco do Brasil para accom
tristisdma, e t•lvez tenha neces>idJde dd mais papel- mollar ~•~a falta tle irnpo~loK especiae:: itll:nmltin
lfJOdda; o ent:lo é pt·r.r.i:w r..;rcar a concessão de algu- do-se ao llJil<lo do Brasil o resgate de 2,000:0UO# 
m:u re.1tric~ões qu" não del'e!ll incommodar ao annualmente de papel-moeda e1n tror.o de· cerl<l~ 
nr.ltre uJinistrJ com'1 llfll lt"mem de governo. comn vant~gens que lhe farão concedit!~s. Po1tanto, ''e1nos 
um homem tle systr.•1u.r; P••''!JIIe esla• medidils não co •. starJem~ute ·que o nosso lt,gUa~or se t•·m pre
s1o dadas a S. Ex. co"'" we.lirl;l ele r.onlir.n\la: occupado da ne~easidaJe LI~ c,tubelec~J' goraniias 
tksrlo que se tern de olhar pai'~ o l'uluro, a tlun· ao re<~:ate e ext<nçào tlo p~p: l-moeda. ' 
r.rmão deve s~r nrn systeiJia. Se :u:a~o, pois, 1111 Alas o nobt•e ministro na sua proposta, reconho
hypolhrJsA R•fllliiJa, rld ser a coHcessito dos ct'ndo coru a illnstmr::lo t(IIA o Clrataisa a nec~s
.'i'I,OOO.OIJOH urua mo<! da qrw lr.m d~ ter ll'na sur:- sidaJe indcclin:,vd de· ~o eslabuler.or a garantia do 
ces:tsno de uulf·aB, dirHi eu; I'Hf.:ío o nobre minislrn resgate 1lo papel-morJda 11iz no art.!J' «a a~srJmhlt!a 
pouurh :romenos annunr:iorao corpo leg,~lali vo um~ ge1·al logo I(Ue eessar o eal.1tlo do guorrn, as~ignará 
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\l.1lni dn nrr:~mnnlo tln r.r.da IHJI r·xcl','.ic.io a quantin 
que so tm·it l:!!l applir.ar an resg1t.e d" p.1pel-muerl~. !' 

Ma• esi:L rli~pr,~JCío dn a't !)•lnll" pu e s ihSliiUI' 
;J~u-.11• q11e devia" st!I'Vir rle g<~r,;nll~ à ~mig~i\o do 
pup,:l-moeda; é II(JAIIa• tHU~ "XJii!Cialtv~ cont1ngen· 
t,: em rdc.çã • aoP.~Iiltlo rln g11erra, e enl~n, C1!11lCI d~
pedenle do eRtarJ., de guem, debilita-se pelai eon
ting<lnmas dt·sl~. 

A se:w nfb condiçào, Sr. presi'l.cnle, é qlt~, tra· 
lando .. le ri~ uma erlll,sào que tem vrsos d~ conlrn1.tar, 
er·a pr1cho CJ!le o Jl.;.hre ministrn, p)ra lranrfurlltsar 
o Jl•iz, e nãu !>par a Jl•1rla li lodos os meios _de rr· 
me lia r as nossa~ rnsli rn ir.ões rle cr~dito, n s dmesse 
a r men•lR, como proponlio na minka emen1a, q11e a 
novaArniss~o supplernertli\r (considero ~uprlemeotar 
a de li~) ono.o~OS) deve consistir em not.s grant!es. · 

Sr. preiidenttl, nilo guero d~morar-me na neceRii· 
r!a·t~ dA~ h emen la; ao nobre ministro e ao senado 
s"b'ilo sem fluvid• os arg•Imento& que eu p•·dllria 
emrreg·r para moslrar a McesRid~de indeclw_avel 
de< ta rne'li•h; V<'U r•c··rrer, p1ra prova desta nnnh:t 
pr.)po~i!)'JO, aos dados estatiRtieoq, sómente. nao de 
Ir vros que anrl~o por a h i Pm mãns de todos, mu d~dos 
t•st~ti~t•cos <·ffiâaes do ll<noo do Bras I, do Jhosouro" 
nu da c;iu da anwrlizoção Estas qu~stõls de'.'em 
ser t•ncn·a~.ts pri11cithlmente pel'l sua f,ce pr~twa. 

4 nnss1 circul r,11o, 'r; pralideote, é .uma c.ircu-
1 .c:lo mi ge.•eriR l ~er! tJI1 uma circulação mrxl• t · 
.~~o é Enrli·• o qll·' é? Eu vos v()U di1.er o qu~ ei!B é 
O 'tu• é que 01 ecooomist:1s eh1mllocircu!ac!l.o mixta t · 
E'. q·Hila que se compõe d'J titulos fiducs'arkscon
verLwis e ~~~ rn"ta~~ pre·~iOlOS, a n 'SSt nilo f$1á 
nesl•l caso. p•rque os metà~~·preciosos fug·rão. ])e 
qne SA compõe entilo? Qrnl e a natur<7.a d~ no~sa 
r:ircnlação? Quni' sah•r? Eu vo-lo dig.,; n nos~a 
t:ircu1açào é a mais enf,.rma e li ·i,.sa qu~ !11 hr·Je 
w11hec da;r.ornpõe·SB d" 28 000_.0009 de.P.'P~)-moella 
antrgo, qu~ teve rasga te, guantu qne boje nao tem : 
CDiilpÕd·Se ele 14nu 15 ou 16,000 OOOH q'1e o gover
nojá t..orn emillidn rle novo em virtude da lei d.~ 12 
da 8etembro de 1866. 

Enten loJ qn.~ o g varnn q•1~rendo acommo~nr 
P.<ta neceseidatle rle g.ranti~ ao r··~gat• par·• nilo 
•lweciar o se11 rc :u" • lilranr:eiro o qu~ tltJ· ia f Zflr 
P<'a l.er adia11tad,, a di~cus,no da )o, ,,., nrçuuP.IIto, 
CJ'IU ficou o ~n ·o pnR•a•lo ~rloiia·la n, earn.•ro t~m~o
r.ri.r, e a discu;;ào d ,; impostol. Q'1ando S Ex 
liVti'S•I ao menos a iniciativ:t da e:t•ua.ra a re•pe•to 
rl.,s imp~•l.o•, rrói pod,,,·,amos d1~r.utir a cone~N~~o 
rios 50 00/l:OOOH de ptp 1-rnoedt com. r fu 'd m~ntu 
rre qr1o o govano pnrli•·. r·IJtendo rla C;tlfl •r, 
lérnpnr.JriH de 7 on 8 ou 10,0000:000$ rl~ i "P sto•, 
de-tin:1r rspedalm:~~~l• um~ quot~ rl~·t~; tmp "t.,s, 
para sub.tituir a app'ica>'i,, es,JtCial qn• .trntláo ns 
irnpo;t.,s a11t g•Js para aruortiz<ç~o do papRl-moedd. 
Então o porta!l .r, 2CJ ,,eu., qu>. r··ceba d.r p~p-1-moeda 
do tiJe8ouro, o d•ve•lor e credor q.Jc trocao. qne f. 
ze1n su.\s trans~çõ s da dl'brlo e cre.lit • em_ papel 
mo•da dr; governo, quandv v.·m prea,trb·laetrla u·m 
h.1<e de amOI'Iiz~ç..ío do papel moedA, nilo ent•·e~ilo 
tru recebem súmente um pedaço de p1pel, entrPg~n 
11ma cousa que repre~enta um \'&1 r, qr1e ttJm uma 
h~.1e d,· nmorti~açào. Q rando se tr, t' drl p3pe.l· m011· 
d.t com b se ou v,arantia d~ r sgate, as tlteJnas dos 
r,cmornistas crmtra o pap ~l-n1oeda~ C':ln·tra sua na tu· 

.J'••z·t, s:1a e~Senci~, d~bdllilo-se até certo ponto, p •r 
qrw não >C ri~ oca o cm qM os g.wernJs por ;,lJuso 

· arrescntào uma massa de p:1pcl na e:rculaçào, e n~o 
oll'err.c>1m (!'Jr~ntia al~uma •te ro>g•te: entá•J verrfi· 
r.a-sM o que ;.ubliruACOP.nle disse o n; bre senador peb 
provinci~ de s Pduln, qna aqni expoz magistral· 
mrnlc a theori:o do pap l-moeda, co·no t<.>dns corn
prAhe•!d~rll11 sem uccemdatle de nos enCaddr com 
lcilura de livros. 

Por esta! th •orias que slo incont~slaveis, as do 
nohre senador por S. P•nlo, e as que expoz ~e~mo 
o nohre smador por Mato-Grosso estas theortas de
hilitAo·•e, perdem parte de su., procedrncra. quan
do se tem em vish tun1 quantidade de p~p,l-moe~a 
que M1 é superabundante, e qtl9 tem a g.lranh• 
do resgate. São as duas condições (limitação .de 
qtnnli•lade ~ garanti~ de r~sg~te), sãn.os dous m~1os 
para destruir as objO'.ÇÕJS q11o se f~zem lheOriCa· 
llltlnle contra o papel-moeda. 

1\u nilo qum•o ~nlrar, Sr. prP.sident~, ~a p~rte 
ai:ademica deste debat~; elh está exhnirtda .Pe!u 
merr nobre ~migo e trrejlre, senador p~la provme~a 
o~ S. Paulo; não quer.1 tomar tempo ao senado, 
tratando disto, P''rque nc!Jo rue, mo que estas lheses 
niio develll ser· des~nvolvidas nos parlamP-ntos com 
a rançosa Hbundancia das escolas, l~ quando, seres
val~ pu·a estas, tudo quanto se diz degõnera em 
J;e1rnlismo. 

De qu~ mqi~ se compõr ?G•mpõ .. Re de 68,000 OCOS· 
rle notas elo n .• nco do Bra~il : e n q11e é o Banco do 
Brasil. qnandJ se trata da eircul.•çào monelaria do 
p~iz 1 E' uma easa de Ci mmercin em liquidação, 
que é d,vedora indi:e.~la ao governo dd 45.6'10 000$ 
!'elo decreto rlo ~:nverno que fix·m em 45,600:000$
a obri;.:ação do h<nco de resgatar esse qrJU11/IIm 
,Je notas em circuhc~o. fir.nu o Danco do BraEJI
devedor 110 g verno de 45.600:000S,· porqr1e o go
wrno !Jrnon se end~ssador das notas d<> banco 
até esta quantia; é com a garsntia do estado que 
aM notas do b~nco silo recebidas nas esfa~ões 
publicas, privile~io que niio Mi se acaso se dova
l'ia ter concedid'> (o qu~ não dbeulo, porqrie
eaJfim é de lei); m~s o qud é Cacto, o que é ve~da1!o 
é a minha proposiç~o-qu~ o governo é r.re.dor mdt
recto do Banco do llra~il pel• quantia ~a 45,600. OO:>S. 
.~ssi.m sendo, ,já V Ex. vê que a mcul•çã~ com· 
;1õe· se d~ 28,0l)O:OOOS pP.pd-mneda nnt~nor, d~ 
50,000:000$ que vai hwer, de 15,000:000$ da nov~ 
umi~si\o da lei dd 12 da sct~mbro, o de nolas do 
Banco d~ Drasil que 11~0 sàó rigoroM,,e ec1nnmi.:a
mente consideradas senão vales· cu lltulos de uma 
sociedade cnmmArcial Pm liqu1dação m importaucia 
1le li8 566.71lii rtló 31 de julho do corrente. Tu tal 
i 61,566:765$000. 

.lá vó, poiJ, V. Ex. qne ru nilo contesto a neceR
si'l:ulo, nem m~smo a opporlunidade eh pap,·l-moeda 
tus c:ircunJs!ancias actuars; mas, uma vez que não 
6 ror~u1·~o !J"ssa~rir·o, quo é rn<\llrso ~y.,I\'I!J:tlico, 
e ji1'0CiôO C'litJJCICcCI' <I gara11Jia tio rc:g,t!U, 

E qnnl é n gnranl..i~ desses ~5,600.000H, que rstão, 
na r:irculaçno, e cujo ro~galo n8lá a e.wgo do lLnco 
rl11 ll•a~il? E' a su.t t:n~loira sómcnl~. p.rqnc o sru. 
fundo mclallir,o c.~l~ wndrdo; o a sua enrl.tira sr.
gundo o ullimo rclaluriu du dr~1w pre:itlonlc, 
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ern cm 30 da jnnho 74-,859.710flO~O, comprehen-
dendo ,,!J3U4GU350 de letras de cnncor~atas. · 

systema de circulaç'lo, jh iJllC a necessidade nos con
du~ a est.1 c;damidarle. 

NJo pretendo desmPrecer, o ameJqumhar ova
I ·r desta carteira, mas como legbbdor, t.mdo de 
encarar os eltlmentos de nossa r.i rculação e ~cndll 
um delles a emiss~o de 45,(l00.000H não posso dei
xar do ohleivar que aqur.lla eartaira, para cobrir 
e.sta, diviofa c as desp~za~ de liq1tida~.ão, precisa de 
li!JU!dar ao menos 70 oro appr~..x, mad,,mcnl8, o que ~ 
conceder muito á vbla do cst.ulo geral das liguida
çõ s commerciaes e da r.cntralisaçào dJs rasponsa
llilidaolrs da mai ,r parlo dos tituios dessa carteira. 

Se deJuzirmr .s,porém,daqncll:1 carteir,135,000. OOOU 
p1ra a repartição hypothecnrin, na fórma da loi d1J 
J2 rle snternhN de 1866em titrJios da carteira actu11. 
que mais pr.Jprios forem para srram convertidos em 
IJIUiol hyp..thecarws, que si\ r o~ da laYoura e sj!, .• 
os melhores que tom o 13 .nr.o do 13rasil, teremon que 
" carteira q•te fica servindrl d11 funrlo á.q operações do 
descontos e dr·positos será de 39,869.710U040 em ti
tu los inferiores. Neota hypothese rcsullará ou que 
P.sta carteira já n\o cobre a divida da emiss3o do 
h·mco, ou que, t•Jmada conj \lnctamante a parte da 
r.a1·te:r.1 que tica sendo fundo da re.p:nticllo hy8othe
r.al'ia,participará o resgate da erniasão dos 45,60 ;OGOS 
das dm10res daliquida~~o dos títulos hypr,thecarios 
Encarando, poi.•, este elemento da cir.mla~iio actual, 
e quer<ndo patentear os seuq vici•:s, por isso chamo 
pa a i~ to a attenção do gdverno. 

Exrstern ein circulani!o tlil mil e tantos conlos. 
0> Reils e:ementos ~~o Õs sPpninto 1: 

A caixa da amortis: c ln t~m emillid•' até IG rio eor
r~nte ~m n<rhs mhut .. ; rldS a l0fl-1H,873~000 Em 
notas do 208 a 50S 1,R9:i f100S. Em notaM de 1000 
para cima 'ómonte %8.2008 'forJa a •·missil.or da 
caix1 da amrrrlizac~o, t~omp•ehcnrleu(lo ~ cmi!aio 
antiga e a nova quô se tem fdto em dn;ernp"IihoJ da . 
lei de 12 d1.1 s ·tembr.•, por p~rtn d.1s nolas quu •·EI 
tem inutilisado, o q11• Hnda f\m 15 nril o lantos COII~ 
t s, montt a f!3,236 !l6 O L'·fl'·Jjá ,fl V Ex. q11o de 
notas !l•l 20n 3 508 ha muiln pouco, o 6"11 valor é 
de 1,395 o tantos contos, e de tOOS >ú temos 908 200/J 
em clrmlae.\o. 

As notas do Banco rio D1·asil são é verdade, rece
bidas IlM e~lajõ·:S publicas, ·e talv~z dahi lhes ve
nha o caract.,r q11e pr~tendem t(r de moeda legal. 
1\bs d11vido que Heja tal, por~ue o r.eto de as receber 
o gowrno 0111 p ·~amento d~ Impostos, e de forç~r os 
empre~adus publicas e os partiCulares que com eliG 
contratiio ~ recebê-las em pagamento, na:o induzia 
obrigação de serem aceitas como moeda legal nos 
contr;•tvs entre particulares. O governo as recrb~. 
nas estnçõ ~s pubheas em virtude dd uma convenr.i\u 
com o banco, qu'l não pód~ oh1·igar a terceiros: Sem 
duvida f.,cilit~rá a entrada des.•aR notas nos caMes 
da circula cão o facto de a~ rec~ber o governo nas 
cst:içõcs pÚblicas, porém ellas não são moeda legal 
do pagamento, 
· Eis mais nma tspecb lidai! e deste elemento da 
n o'sa c!rculr.ção actual! Ei~ porque avancei que a 
n Ofsa cu·culação é a mais enfclrma e viciosa. 

Ora, a 'emis·i!o a~IÍI~l do Ranro !lo Brasil qun 6 
de 6!3.566:7651 C·lmpl'H·SM dos me;mns,]. rnr•nto~, 
sendo em ~randrJ pa"le dt• notaB miuda1, I~ o miud::s, 
quanto é permitti •o ao llanco do B:a.,iJ, e bs suas 
c:1ixas filiaes pelos respe ·ti vos !'S!alutos. Da cai:u 
matriz que nilo pó I~ ter notas rle 10$ h~ as de 25S 
no v" lo r de 622:525S e de 20, 7.724:1208, total 
8,~~6:(i-15 As ca.x.ts filiaes qu·• T•O lem ter ~otas 
mmdaq, que s:I·· as notas de lOS, lêm em ClfCII• 
lação 12.'~25:250$ que reunid s ao~ 8.~16 645 de 
netas ele 20H " 258 formão 20 471:895$ !JUe, jnntos 
aoB 3!l,237.961S d" nota~ miud s do guvtrno, apre· 
1enlào urn to!:< I de 6!l,708 85rJyooo 

Ora, já vê V. Ex. (e é esta a consequeneia a q11e 
q11ero ctJeRar) que sA aeaRo a CÍI'<'·Ulaç~o g.·ral d<J 
papel-moArla é rle 161,0 ·O.Oonn, comprehendendo 
mesmo OS 50;000 0008 qU·1 ag .ra ~e Vào emiti: r; h:l 
vendo J~ •m c:rculação 60,000.000#, de nota.< miu
das. não llilo~nio ainda rle r,utra classe de nort1~, que 
tamb ·m podr·m ser eon·i•ieradas nâu lns, que sã~ 
as do n :neo do llrasil tle 30N ; uão fallando aind., 
das nota de 50H do mes LO banco, 'fi'~ lambem 
avultào; t•.•.mrog qu~, euntan lo eom o~ 50,000.0008 
emi11idos agnra. l~nrio nó< em notaR mindas na 
circulação tiü. OIJO:OOJH !ó'a as de 30 e 50$ ri·J 
banco, ~~gue-se que te moi mais da terça parte de 
notas mmdas Dl ctrculacão geral, 

E moment~ncam~nte o defeito aind~ avulta-mai' 
porque I• ndo o governo no sau decreto de 16 de mar
ço do c?rrentP1 art. 20 fix:,ldo em 45,600 OOOS ares· 
P.'1n•ab1l~dade do B:mco .do nr,lsil pnla emis~llo, 
~mJa lln.JR tem este na mr.nlaçilo 68,566:7658 isto 
6 2:l.!'G ::765$, fóra da emis-no fAg~l, pela qual eslli 
c.r!Jr.rndnJuros ao menos de 8 o[, durante o semestre, 
só porrru~ p gover110 nin~a n~o Sl!bstituin por papel 
1 eu a Praiss~o corre~pondento á 1livida dos 11,000.0008 
rlo resg,rle do papel antigo, e no resto d~ divida da 
reserva mctallica N~ste sowestro lucrou o banco com 
a ri•'IMrll innfilisao~o dnqullllo excesso de emis
s~n 11~' !JO;or:ou, mas espr•ro qu~ o no!Jre miniHtro 
re•luz1rh o banco á sua omi<são dos 4i:Oú0$000. 

r:.,ntr~ru :rei atx.lminal' rrut,·os elementos da nos.ia 
r·.in:ula\'~'1 r! e papel-moeda,' pois n•c prOJIUZ a inili
~:ar :rtg !lias rcslric~ues do que se dovc co. car este 

Ora, estabel·:cido e~t:J facto, IJIIC IPmns mais da 
terça parte do nobs n.ind::s em 1:irculação, C•·n•A
quAn.t~. que r:ó;, Ídzendo appliração deMtes tla.los 
estal!sl!co~, reconhr~1mns que n~o à poss!vet aceres
centar ao l'icio que jâ tem .s na nossa circulaçãn de 
p:1pot-moeda m2i• este v:ci·l novo, i•lo é, dJ des
equifibrin dns nr.tas perpwnas Mm a~ grandes. 

Na I n~laterra. senhores,o governn,qnando em 1819 
qu1z volt.•r nos eix: s e prinCÍ]Jiar a 1m por ao b~nco 
a necess1d~de do p··gamento tni ouro, a primeir:L 
coma que f~z foi acab •r Mm a~ notaA pequenas, e es
tabelecer as notas de 5 !: em L 1ndres e no paiz de 
Gal!es. Mesmo na Inglaterra no forte da crise de 
1707, quando o gnverno af,ouJwu todos os rigores, 
a.lmittiu nota~ bnnearias de 1 e 2 f,; app:ireceu 
amda nesh épor~a um acto importantíssimo do 
parlamento !n~lez lho reRliati•lr act de H d~ maio 
de 1797, esl:ihelecP.ndo vue as not•s de 1 ;C prr 
ex:cep~fto sempre scrião êonvertirlas em ouru ; de 
m1neira que a dispt'llsa, o favor que se f,z ao banco 
da JnglattiiTa, nfio f,,j um favor absoluto, completo; 
scn1pre o govcmo manifestou o pensamento do dei-
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xar um cspnç1 na círcu!a~ão para nelle apparecer cu•io eu, quando se c1·eãrão o b~n··o commercial do 
alf.Uma moeda mclallica. . 1110 de Jandro e o 13onco do llrJ•il, que houve an· 

O meio q•1e todos os Iegi2ladores tem conhecid<o terior a eNte, o governo, dando-se lhes a faculdade de 
para isto, é sern duvida alguma, qnand•J emiti• m p•· não p •de_rom emiltir senão notas·de 1008. E~ la era a 
pel-mnetla, nnnca emittir ·muito papel prquono. E' trnllftllu que DÓ$IlDhamo~, e é por esta razão, Sr pre· 
uma lei econon•ir.a i os· factos bem observados da sidente, que nRquclla época o r•os!O a.eio circulante 
prorlucção, da distribuiçã:o 6 do con•umo das riquezaa es!ava ma1a lime, n.ais consolidado. ·O g .. verno ex
puh'icas estahelecem le1s1 digamos asslm,impreocrop- preilou essa ocea,ii\.J para organisar o actual Dmco 
lei<, liiú inexoral'eis em suas saneções, corno são aa do Brasil Mas desta Jnstituiç~o nos lõm vinJo n•ui
da naturez~. Uma de> las l~1s é que nos txplica o phe· tos males, e o principal tem sirlo que os seus priyi· 
nomeno ecPDOmico da emigr.ção irre!istil'el de to- I~J.OS lêm estorvado outras in:litui~ões de creditO 
d is mela••s dos 111ercados ~u1 que ha notas pequenas que se poder,ão ler fundado. · 
tlc pap;l. . Temns1 portanto, que é indeclinavel a necessidade 

~- ~rM•ÇI teve ~emp1·e p~prl. de 1,600.500.4~0 de se eslab~lec.·r restricç~o na emissàod .• s nu_ta~, t1 
e 2110 franw• i 1ó eru 1848 fm que se permlii!U que e;ta reslricr.:lo,Sr. presidenle-emia;ão d·• n•·las 
papd de WO f ancos Se acaso .olharmos p:~r~ outro• ~randes-é que 1·ó·le prevenir o publico dos perisoa 
r,overuos, v·~•·e!.Tios q11e a Pru~s•a nunca llDili!HI f!!Oe· que h~ a rcspe1to das notas é que se da com ma1.-r 
da menor d; _2n tl1alers ou 40« i que a Austm, a1nda. vigor o perigo da f;•lsicação. A nota miu la percorra 
rnednn ~~ b:11XO tia pr~ssão da guerra contra a_llah" paRRag•·iramente o palacio do rico, mas penetra na 
não elfJit~lll ll_loeda de me~os de l~ras, e lumlou o ehoupana do pobre, penetra no interior do imperio 
I!,I:IXImo da ~ mt~~ào de 20 liras. Olha_ndo·s~ para ~s e encontra p,osou :d,ms que nilo sab· m C<·nhecdr _os 
h~ta-Jo ··Un1do,, vemos que o papel ah tems1do ma1s siinaea daa no las falsas e que não lt'm os annunc101 
ou m~nns sP.mpr~ converlivel i a regra é qu~ o p~p•l dos jor'!aes.m~rcando quaes silo as chapas que ae Je· 
rloo hst .• d .s- U.11d •s é c_onvertlv~_I i apez:1r dtslo o ge· ti rã •. E' por 1sso que os fabricantes de moeda f,,Jsa 
VHno, C(onher.end·• o• mconl'enlentds das notas doa n1it)· prc.curã•J as notas Jrande~, fabrkio de prefe-· 
Juncos do I. 2 u 6 dolf,r.~, estabd;ce.u .como eor~e':"" rencia as notas pequenas de 2, 11, e 108 ; é porque 
t1vo um p drao ruonetar10 que c .rr1g1sse este VICIO essas notas vllo ao poder do q11em não sobe averiJnar 
purrf••e •e re•:onhtceu que a moeda p•quena! mesmo a sua natureza, nem tem meit•8 para reclamar .. Um 
dos hanc•~s, estw .• enx•llando o~ metaei precJCts s to- pr,bre que r•cebe em pagamento 2 ou 4 em nda! 
rt.-•si na c~rculaçilo nà•l app-,rec•a um dollar de prata: falsas, o qua é que lhe conteee? · 
f •i prewo eslabehcer um padrão m';netario, (leg~l 0 s T 0 • V · 'é · 
t,·ná.r) como r•ól o estabelecemos, quando quizemos . · n. • TTONl ·- ai para a ca-. ~como II!Oe· 
começ1r a nossa obra do re.•g•te do p ,pel, e vol:ar ~ JeJro ftlso. . . 
condição dos p.1peis CC>nvertiveis dos ba11cos,marcan· O Sn. SJLVBIR~ DA MorTA: - Soft'ra o pr··JUIZ! 
do por iuo o nosso pad1·ão moMtario em 4S por pnr nã 1 ler meros para r·:damar, qun~do nllo \'a\ 
oit.va de ouro. Nào fui ess~ principio de nossa ad· para a r.~dêa ~omo muedmo falso. O r1co pótl~ ltr 
ruinblraçlitl publ1ca de certa época st,n~o um artificio ~lé palae10s fdM de paptl, e nas Eatades-U01dos 
para eh •mar os metaes prociosos ao oliicio de nossas Jã ha ~IUI\O t~m~o ha casas ,de pap~I;Maa eata ra
perrnutações, al1ás era indil!',rcnl~ era um mero Záo, JllliS, Sr. prea•d· nte, de v ta convidar o guverno 
ar ti flcio. ' . a ser parco e lim1ta.du na emiasã~ de notas pequenas; 

Assim, Sr. pr~si~ente, todos oa ee.J~omi•ta~, todas é um per~,o publico, e é precua q11e nós, quand.o. 
aR a lmuli~lrações que olhào para o futuro, attendem fazemos as _I e•~, nl!.o oJr,emos aó para 11orte dos ri
para este facto, Se acaso não fosRe o medo que tenho coa, é prec1s~ olh-ar para ·a sorta dos pobres. E~•ew 
d<~ cahir no caminho academico, eu poderia citar homenv qne J•,gào com maç~a de notas de 2009 e 
tambum em "hl•no desta opinião (e peço deaculpa por 500H, se acaso a4o en~anados em um~ liU outra nota 
me al:1rgar mais,Jlorque é o ~bjecto da minha emenda) (e os fdbncantes d~ !"<llai f.,lsas r•ã>l f,z~m notas 
eu po~~~ ia citar em abono da minha opinião a auto· gra.!"d~s) ttlm um pr<JUIZO que podemsupportar; mu 
r1dadt! mcontrnversa de Adam Smith, que f·•i quem mu1tas Ve&es um homem 110bre que p~rde 2g ou 4S 
dt!mon;troll pal,,avolmentt! e> te principio, qua se tlca morrendo de f.,me. Uma pt•brs v1uva mand~ a 
erigiu em lei econ .mico, a respeito ds incompatibi· sua !Uucama ou escr!IYa comprar Jl&lleros necessarJO! 
liJadt! das em is .ões cum as moedas pequenas de â v1da ; o tavern_.,Jro que multas vezes ou quaSl 
pap··l. semp1e é quem se 1ncumbe de passar as notas falsas, 

Essa mesma opinião de Adam Smith é seguida manda os ~~~neros e o troco, 3H ou 48 em uolu fai
(Oã·> vou ler livro, não trnho medo disso), é ae- sas ; .e ass1~ a pobre mulher fica aem ter ~om que 
~tlida por ro .. k•l e por Mllc-Cnlloch. o Sr. Alac· no d1a ~ega1~te possa compra~ o necess:mo para a 
Culloch, na m1 ultima obra sobre os Estados-Uni- sua subs1stenc.a e de aua fam ha. 
dos, insiste tanto na necessidade de evitar as notas E~ te incC>nveniente é muito granlle, o nobre mi
P•~quenas de pnpel-rnoeda, qne, tralondo da reforma nistro não póde recusar-se a essa c•·nvicçilo, uma 
1l1•s bancos que ali se têm fundado, tomando por vez que em vista da eslati&t:ca official que lhe apre
llase da g.1ranlu de sua emissão os tilulos do gover- RenM reOt•ctir que eu, eonto com a emiss~o de 
110 ostabd•!Ce como regra imprescindível que n§o se 50,000.000H mais, faço o calculo em rehção a um~ 
Jl"~~a emiltir papel de menos de 20 dollars. emisbl!O Mal de 161,000.000H i de sorte que as 

Além de todas essas autoridades, além de todos not:tS miudas da caiu da amorliznção e do banco,
essos ex,:mplos de outros governos, lemos, senho- montando pelo menos a 70,000.0U08. conslttucm 
rcs, precedentes entre nu• mesmos, pnrquo em 1850, muiteo mais do f/il, talvez 2/5 da circuh~ão total. 
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Ora, isto é· contra fo,las as r ,;ras, ronlra todo o tive~so. alt1anra•lo : •. ~ consoqnoncias qnc deq•ti r;•,ul
sy.,ten•a d~ admi11islraçào. filo me.srno rÍtra o governo qu., te.rn n• ces-id"rl" tia 

Creio, PeultnreR, qud posso affirmar olhando para ns!lr.tltl cr. dtlo. p;,,. iss<• é IJ''H ch~ml) a attuuçào de 
a esl~ti1tica tia~ r.irculnçõ ·s, me.smo da Austria e S. Ex p ·l'a essts est.bdecimcntos. 
da ltalia, que o llLhre m111btro n~o acha paiz algum. Vou ~gora tratar dellcs, tenho alguns dados sohrP. 
r•IIÚd os bilhetes pPqu(lno; eslej~o em relaçii•J aos os quaes h Pi rJ,, I"'.~ Ir M S Ex CJIHl emitl.a a sua o pi .. 
wandes na propor~ã • em que sH adJi\., no Bras I A niao; c<•mo,•arl'i pelo Banco do 13 ·asil. Permilm, 
m's•n;, I·~lia (ahi estAo os tr.lhaihos du seu ministro p rt'm, o nnh·o ministro que eu, t~nrlo rld t.r~tat· 
da f,zenda), querendo aulorisar a emissão rle peque- deshts qucsW s rm relação a s banr:os e Arll r1•lar:ã•t 
nos bilhdes, aceit u Jillllta~il, ao maxirno dessa ao Jl~nr:o r! o llra,il, prec.•rta ai minh·t~ (lbsrrv:tçõe.o, 
emissão. Nnle·se que o g~veruo italiano nll.J !Cj111- não rl.go de ,.,. a ·~en>ura, J!i\n ceus:.ró. mas d~ u•u 
P•·ll escand•lisado na sua susr.eptih J,cJad" por s' lha quP.ixume a mrwiln ~~ IX"~It~áo qtte S. Ex deu á 
rli?.•'r: « Nós vos darnow a fwuld;~de de eruitlir pa- Jd d~ 1~ Jc 8,·le;d.Jro de186c>, 
1"1-moe.Ja, mas, a respeito do nulas p~qu~·nas, &ó Eu esroro ""' S. Ex. me rPievHrá 0 quc·ixume, 
po,tei'Ois emillir tat to. » ' ., d 1 · 

Poris•o, senhores, f.U nã' creio que o nr.ht'P. mi- po>qtte, np~z;u· do J,apl.tsrtJfl e a. c HJHrna !J"A a r.om
nH" da fazenda se mscept.b,li•e P· rs<mdhante m•s an rlt• f,;enrla. derJ no meu pr!ljo·ctt; do Anno 
r~ftricção, antes estou persuadi ri" que ~li e, enten- pa~s• ~"- 1)11" ;erl·iu ri e haso A hd de 12 de lefPmllro. 
1rido r,. mo é ne:t;.s ma terias, e d1srj so de a•:erlar, este~ dons ~acwner:los qu~ elle rw bw só a.lt~.r.lrúo _ 
u:lo ;ó 1 m disposto os meios para 0 tbesonro não a !1111 suLsl11ch na~uelle~ dous pr·nto~ de que tr:1lo1i 
emiltir mais notas m;uda~ afim dü pquilrbrar-~e a ha poueo, q1w fni f.1zenrl<l o mal de enx"rtar o p~p9l 
l'ircul..ç[o dell~s com a das m~iores, como ha de moeda, e :d•ernnrl·, o ropit;) da reparti!,ll · hy;l\ll.he
pr. curar corrigir na substituição das notas dilac<ra- cana do 13.nco do Br-;11, que eu propunha r1u~ 
1l:1s e das do b1nr.o que tem de ser annuiJ,das, esub- fo .. se o terço rln PPIJ c~pit·l. e que a C•Jmmiss;io fi,, 11 
.,tituid-.s por not 1s do !besouro, esse inr.onvf'nif'nte. em 35,000:üLO$. P~<rwnto, )H de perrnilt•r o rwbr~ 
de modo que a nossa cirr-uiHr.ão rle nr-tas miu~·~ mini,tro qne eu t~nh • al.~nn~ ~'vrreil d~ palern••l:trle 
não P'Ssa estar na8 !'azões de' 2/5 dellas IJaJa 3/5 a resp•~tto u;, ld ,Je 12 dr f~lrmh o, c p r i~· o f<ço 
d•s notas i!fioú las. um·IJU•·ixnm~ artspeitn da rxrcnçiir• que s•·lhe deu 

Sr. presidente, tenho nc>la parte. do meu rli·curs.-. Eu vou ~ucamr a influencia qu1. piJrle ter na~ rper~.
e~~?tolado 0 que tinha a dizer snbre 11 n"cesf.iJa.de çôe• rle credito o ts!ado dus b.ncvs, e por i:so 
rLs garantias da emissão do papel-moeda. Jil tratei preciso toc1r nesta questão. 
rla ner.essid11de prévia de impostos para o r2.,g ·te, Sr preside!i!t•, n mcn qut~ixume ver;;A, primoi•·a
já tr .. tr.•i ~a necc·ssidade de lix•r o meMr nume10 m~uto s;.bro o rnod. pnr qn• o nell!'>. miniStro d··i
possivfi de notas mindas; ~gora vou c.ccupar-mA d~ xou que o D 'nco do Br.lsil, ne8.<e aceord,t q.uA p•·e
PI'eparacno ou accessorio da emissilo r! e p?.pel·ml e da cfldl u ao r.r•ntr~t.o e aos novos esta lutos, ~e Julg•s .. e 
qu~ devé preocupar a@ vistas do nobre ministro. com direito de infringir nm r·mcipio da lei rie 12 

Sinto na verdade, Sr. presidonle; qne o nobr~ mi- ~etembro. Jl,t,t ld e~fabekc.;.~t, não como faculd .. de 
nistro da f,lzenda. tralautlo em seu retalorio d·J es- ao n .• uco do Brasil, mas cNno conJioão ,if,e qurr. 
tado dos nossos banr.os de desconto e dep' si tos.. Mrt comminaloria, a organisaç.~n da r•·parlir,íio hy
quando j~ sabia que linha de fo~zer uroa propost~ potltP.caria , com o c1pi ai de 35.000.00D$. ERte 
para p~p~J-mood:1, pois j~ possui~ as demomtr;~ções 11rin,.·.ipio é expr«sso r terminante; entretanto o no
do d• {icit, não acere.•cenbsse alguma cou~a mais hril ministro HS~ignou o ;,ceordc•, em que se d,,,.Ja
hquillo que vem no seu relalorio como pr~paração rnu qn~ o banco reserva f,z,,r u•o dcs;a f cul·lade, 
para o tHpo IPgislativo votar essa~ medidas da Aruis- l<•go que o jnlgaRse opp01tuno P .. is. senhortJ;1 o q<1e 
llào do p1p~l-mo::da e operações dll credito. V Ex. a lr.i delerrninou, como condição dH um cflntrat,1, 
mande-me o rel.,tori•'• n~·~ gosto de carrrgAr livros, como cnnrliç~\o qnt>, a nào f61' a•Jeita, devia resol
tenho medo do dictado dortugu~z (E' lnti•(eilo), ver-se em urna comminacão, o Mbrn ministro podia 

Como dizia, Sr. presidente, além das informações dispensar,_ C·JOlO di>pens!JU? J~nle.,do q~re niTI'l •. 
que o nobre mi01stro dm relativam~nte ao eslado O propno nobre m'ntstro reconheceu qnA linha 
dos bancos, entendo que S Ex, sabendo já que feito mal em as1ignar o aecorr.lo. tanto 11ne c;,hiu em 
havia de propô r o p'pel-moeda, dfvia no seu rela- si, e nos decJ'Jios seguint~.·s (não qn~,ro 1•s1ar r.nm 
torio adiantar alguma cousa a respeito desses cstabe- citaçõ~s, !J'lero argumentar em gra•1de) disse « N:1o 
lecimentos. Eu qu~ria que S. F.x., lend<l de propôr o haMo não fica com a facol<iade de esm•lhcr o l.•m· 
operações de credito, e emislãu de papel·moocta, p' que ju'g~r opport.nno indefinidamenlfl; m~ri!O
nos desse uma idéa d,, officio qne estão fazendo no lhe ~eis mezes ,, <l depois pt·or•!gou ost1' pra?.,, pnr 
nr·sso machiniHmo cconomico os b:mcos de emissão mais tr~s mezes. Log0 o Jl(lhJ·e mtn;~tro rPilnttllP<:eu 
e de drpositos de que S. Ex fallon, o presUmo que q!•e a croaç1h da reparliçào hypolhccaria nno dt•pen
estos Lancos podem ter pmt o govP-rno, precisando rlJa da vonlad~ . do hanco; o b~nco não pod •a P.~co
este de racorl'er a operações de credib; q,,Sr. pre- lher a érvca dessa crA,ção; e, d~Hdo o momBnt • em 
sid•!!tl·l, rsta f,llt.a de ob;ervação rle S.Ex.me ádmira q>t• el/o disse~se «Nilo 'l"ertJ orgmis,1ra J'rparlic~o 
tanto mais quanto ó certo que. fazendo eu uma alta hypothecaria, ,, o nobre ministro tinlta sol)l'e elle 
idéa de sua intelligencia, esperava mais do nobrd < sla espada. « l'uiq bem, trocd as v•Nas n.-.tas em 
ministro, porque o relatorio, da mane'ira porqn& •'Uro; eu smpt•ndo o rler.t•r!o que lhe~ 1leu r.nrso 
fstlt redigido dando méramente iuftJrmaçõls arilh- forç~rlo. » O que finava l'zendo o bmco? [1icu\'a 
Jllcticas a re1p:itv dos bancos, n~o mostr~ qnu S I•:x. 'I]Ul~Jrado IIJ di:t ~c~uiuttJ. 
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O qne .''C'llllnu rhhi, sonhor,-s? nr;;nllr•n r~hrrtar ao Bmao do B asil, a q•to se esfã. liquiJan1o par:~ 
~y;_lew~!'can.entrl. o ~·neo d·) Bra:tl r.om sua Co~ça pagam.,nto do banco; p~rgunlar~i eu: o lhnco do 
e: e l!ldrcta a or,.:ant~a~aJ da r~partJr.iiO hyp •the,:art~. li• ui I não coii·•C1 em todas eosas casas que eotào em 
Ch~:.r·,u :dlim a OJ'{itnisa~i\o d•·stâ repmtrçilo, mas li,ruidaç~o um lhcal son que e~t~ governando as c•
<'Oi!IO? Nos ~fllll'Y.••s .~o r<Jlat do tio nob,•e ministro sas alhrlJaS? no banco B•hia n~o tem UtD digno fis
dl fa•~nd4 ven1 o~ e.<tatut"~ tJ•le forào organisa !os cal o Sr. João E<teves da Cruz? Outras c•ns que nAo 
~Jt.r< o.~t•wçar a;om a fuucciona1' a repartiçAo hypo- qnero agora cibr aqui, m ·• cujas rr.laçllotenho; ou
tl!ec<r"l e ohi se 116 !e •tlr n:io a repat·ti~ar, hypoth.e- to·a~ ca<as que l~m 11ran•le1 debilos do lianco do llrn· 
caria qu·J a lei dd 12 de sete.mloro de IS66 teve s•l, e q•te estilo em liq<Jida~lo n1o üC8lladl.> de b·Ja
eru vi,ta, C!'lliO um rdeurso •lado A l~voura do paiz, mente um thc,l do Oanco pua V••rillcar as lran5Rtl· 
wx,tl• pelo~ gr~ndbs prAmios do1 in•erme•linrio~ ,·,/les'! n1l1 tê1n ll.ical? o D•ntlO do Brasil oilo tem 
quu a oppdmetn, sem otli:r<cerem ~o b mco gtrantia áinrt • o seu fiscal na liquidacã~ i~<{I 111Ja d:1 casa Suu-
atguma uov~ mais dD qu~ a d<ls pmpri•ls lavrador R, to 1 Eu não sei quando aquí I. h L .de.acablr. · 
1uas uma repartiçac• em miniatura, organisad~ 1e· Puis, seuhores, c •m o mesmo dtretto cpm que o 
gtwlu se vê nns traç.1s tles!eS estatntos · haneo tem tJ;cal á te~ta das ca5a\ que devem, porque 

!Na repu·tiç[o nâ•J é a cp1o e•!~ no espírito di lei •az~o o n· bre mini;tro h ·V• a da abdicar o diretlfl 
cio 1~ de s•t•I!Vhro, é ucn~ "' U!••wf-lrior •m pr.-.p >r·· q•Je lintia de lar um ll!ical seu no Banco do Brasil 
cô~s ao Banco Hur;;la Hnnlh?.cario q•Je nó•já t~rnoR ~ara lllc.alicar u Bane•> do Brasil qtte é ~en devedor'! 
;\. Ullica diJf,.rença que lia é quA os e1tatutos e a or· ~e porventura a I q•Jiclaçao da cartei•a do banco fôr 
g<OÍSfl~ão da Npartiçio hypotbecaf'ia do b.1nC<J d•.' IRai fe ta, se f •rclOI esbanjadO! OS t !tiiOS do banco, 
Bras ti comprehBude ucua z,rua maior do qu-,m lemo qu~l é a I(Mant.ia que t•m o l!'overno, ou que tem() 
Banco llttral Hypolhecuio, o qual se lianl~ ao1 pre- public~ de que esBeg 45.6 O.OOOS de notas que estão 
di o~ urb.lnos; a repartiçào hypother.a•·ia cornpre- a car~o da r~-ponsablltdade do bmco serfto pagos 'I 
hBndd O.i titulo; de carteira d·•s fazAnd-.irüs que IA Pou, senhorc•s, a mesm1 razão po~qu~ o Banco do. 
estão 5ervinolo de cauç~o ás letras d; srus interme- Brasil põe fiscal nas casas parttcnlares que eotao em 
dbrios, e a cujo respHit() >e tem de !Jzer alguma liquHacilo para quH oJI,s tenhao alguma C•msa para 
opcra~ão para que us r,z, ndõiros liq•1etn sendo dd- lhe pa~ár, da mesma m1uain o govorn·) não devia 
verlores dlrdctu•. t<r abc!ic~do do ter um agente seu, um commissario 

llu totJuei ne!t~ objncto, Sr. pr•:sidente, não só >AU ou qualqner que fosse a d~nominação, junto ao 
para mo;trar que a orgauis~çilo da rarmtiçlln hyp 1- llanco do Dmil, um fiscal para writicar a marcha 
ther.aria e~ la muito á•Jilelll do espírito da lei de t:J·.te · •le sua Jiquidaçllo e se ac1An elle dfcrece gar•nti;.ij 
setcu:bro, c0 wo lambem p"ra pedir ao nobre minis· d~ pagam:·nto pua os 45,600 OOON de que o Banco 
Iro que fi,calite e vigid a mane1ra porque so f,z ~~~a do Brasil é devedor ao governo. 
organisaçào, e so id1 Catar a sub•tituição dos t tulos 'E' verda•le, as llntidacles ronfundirllo-se. O mes
por~ue dahi póde rc>u:t.r enfranqtwcimento dasg~· mo individuo que era dig.Jo presidt'nte do banco, o 
l'anll<B de refgate da tHJiÍ>Rãu d s 45,600:8008. Sr. con;elhe•ro Sa'lrs. a rõspeito do qoal eu não so11 

Senhores, bg .. ra que f di~ i em Hscalisar e vigiar, <uspeito: não se lhe póde ser mais favoravel ou jus I•> 
A occa;iilo de dizer ao n bre m•nistr,1 porque razão ·b que eu sou a respeito de sua intetligencia e do sen 
tratm~o de exetmtar a ld .te 12 rle setembro, de cara•·t,·r; o Sr. c~nselbeiro Salles converkn-se de 
pmparar U'""a i11stttuivào d·· cr~dilo para vir a s~>r •leh·~ado do governo em driPgado do banca. Mas ho
alifUIUil cou1a erue lhe ~e visse ele allivio a d·~ apoio: je, l:ir. pres1!1ente, elle n~o tem obdg~ção de zelar 
por•rue r~zãa o nobr~ miniotró tratan lo tle exenular os int-r~ss~s do governo; a sua obrig,ç:lo hoje é ser 
est:Llei approvou Jngo o estatuto que lhe tirou toda procurad.-.r dos accio11ístas d9 bsnco.· E bem vê V. 
11 inspe~ção, to 1a a fisrali~aç>ío que o governo devia F.x. que os iuteresses dos accionistas do Banco do 
•~on~er~ar no llaMo do llrastl. emt}uant•l tillo é hmco Brasil em muit0s casas estilo em opposiçilo com os 
qtte goza cl~ emis;ão. P•·rv··ntura o fi, cal, o presi- interesses do governo: os accionistas querem lncrar 
a~ut; do Banco do Bwtl que pdo estntuto ant· rior e o governo quer que o banco pague a sua divida: é 
e1·a ali CJlloeado pela lei unicamente para vigiar a um tnteresse tntitiletico até, senbores, o interesse 
emissào que se f.•zia, preench~ hoj~ as !llfsmasfunc- dos acr.i. nishs e o interesse do gover11o; port&nt", 
ç!'ies 1 Cm i o qu~ nào. Assiln Ctlllh> era pre!liso vigiar com quanto sPja a mesma, esta mesma pessoa não 
a emiss~o quB s.; f•zia e se tinh~um fiscal cto gnvPrno teu1 h~j~ a obrigação de s.:rvir ao nobro ministro ; 
hnj~ é muJtn mais preci>:o ainda vigi.lr a marcha <I•.• ~lle é um eropregado, é o principal empregado do 
re,,gat~ d•1 enuss1!o do p~p-'1 do banr.o Note V; Ex:. BaliC<l do Bra;il. 
Sr. rninistr,-,, que em tortaq as operações, mesmo as Sr. president~, uma oufr~ queixa qna o n• brami
wais P"-'rnena~. quR se folzcm hoj•J M llanco do !Ir•- ni1tru ainda ha de permiltir que lhe faça é quanto ã 
si! vai o it!le.ro.•su elo ~overno em ver o fim a !fUe ex··cuçllo que S. Ex. deu a uma lei que esta preju
!ende em rd.•çilll !I• garantias do re•gate de suu 4ic•ndo a mstituiçao. S. Ex. em virtude da lei tendo 
DPtas. de determinar qual era o q11antum que o banco de-

O que é o Banco elo Urasil? O U mr.o do Brasil, via resgatar da e1nissiio que fi~ou a seu carf,l'o, mar
~enh,1re<, h·"jH 1\ um.t casa cm liquidnç~o. Ora, per- cou que começasse a re~g.tar no 1• de julho, e na 
gunt;o·ei (f'elizrnento ter.lw pr~sente urn dos nobres razão de 5o;, da sua emissào. O nobre ministro, eu 
dml<~lon•s do ll~nco do l.lraiil): o Banco do Brasil reconheço, foi induzido a marcar o minimo por 
"''1:1 f,,zettdo a litp!idac1io do muitos de srm de\'ij·· muito boas razões. O banco não d,via ser comtran
ct,·.r~s it~<ponluaes on Ínsolvaveis: ba muitas c.1so~s ~!elo a ros~.atar. em um~ proporç~o diversa, e supe
ahi q11e teoJ dohitos cno:me.s, directos ou in,lircctPs, nor à das llqntdaçile! que o l.lanco do Brasil estava 
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,acultando aoq seus dtJVCdores; era consequencia 5 '/• p>r anno e dci'Cndo a liquidação do banco levar 
qrte elle cobrando o juro e a amorlízaçil:rJ de·li •j0 não 20 annos P't'a pagar os ~5,000:000, o lucro é immen• 
fosse obrigado a re;g~tar mais de 5 ~lo: é obvio. so. Ora, se acaso pudesso durar essa calamidade, por 
Por isso acho que o nobre mini>tro .e.•C· lhendo o IJ''e é uml calan·,i fade o .e~paço de 20 annos para a 
mini mo procedeu bem; pr.rérn, 1\ vista do resultado, hquidat.ão do Banco do Drasi I (eu e•p·•ro que n:lO ha 
Sr. president•, a P"Rt6riori o nobre ministro reco· ds durar tanto tempo, I{Ue a liquidar.ao h a de sfr con· 
nhece que nilo procedeu bem; rnganou·se Eu Iam· cluida antes); mas se ttvesse de durar r.st" tempn, os 
brm me ~ng;mava como o nobre ministro, porque accionistas recebendo annualmente 12 •;• de dtvi· 
a•• h o qu·l devia marcar o mini mo de 5 oj •. E mesrno d· ndo fazi11o um negocio da China, como se diz; por 
de,Jois pela marcha das litptidações dos devedores, 'lu e em 20 annos, em quanto não chegava a época '1o. 
s~mpre na razão da 5%: o banco nl1o deve amor- re~g,1te total de suas notas, 0!1 accionistas tinhão fd· 
tizar mais do que squillo que c' brava Porém, note l>ebJrlo mais o dobro de seu c.1pital; isto não é p ,g. 
V Ex., como nós ambos u~os eng•navamos pelo re- sivel. N ~m sei explicar como ó que o nobre minis
sultado que aqui estA no relator1o do nobre pwi- tr" consente nisso. 
dentd do banco. . · « Lucros individuaes ».Como explicar um divi· 

Para não tornar a argumentaçil:o ma1s long~, eu dando alem da lei? O lucro foi individual. por,,ud de· 
proponhQ;-me sómente,a apresentu a these;. nilo me duzindo o fundo de reserva de uma quantia que foi 
esten.Jere1 na demons.r~~ào, porque levam ma1• maior, porque a rrducc:lo que se tintía de fazer era 
tempo, . . . de 5 '/o e nilo de 8; e e'ntão o qu~ se segu~? Pois o 

Drg,, que a po.•tmor1 s~ !Dostra q11e ~governo não aoverno nilo vê os inconvenientes que r,·~ultáo dahi? 
deve.m ter marc~d~ o mm1mo,. ma~ s1m l!m. termo O inconveniente que resultou foi que trndo o nobre 
~éd1o entre o mm1mo e o max1mo ; nlo d1re1 o ma· ministro dado a sua approvaçiio aos estatutos e per .. 
lu mo A; pr~va e;tâ em que!' ~anco acaba de dar aos mittindo elle que a gerenci~ do bmco sej., f,;ila awda 
~eus accwm.tas ~2 "/o de dmdendo ; eu cre1o qa" por nove direct•.>res e um presidente, deu ao banco 
1sto é ~ontra a l~1. . . . um passoal numeroso e denecessalio que não serve 

11e1 mandava dar da dividendo, quando mu1t~, senão para dP.sfalcar o fundo que deve ser destinado 
to Ofo e~~ no caso de haver excesso de lucros d~po1s para resgate das notas. 
de deduz1~o o novo fundo de reserva (note-se bem); . .- .. 
só neste caso é que este accrescimo poderia fazer O banco !11lo linha necemda~e de ser admtmst~ado 
pule do drvidendo; e, portanto, desta quota de di. por nove d~reclóres ~ !JIIl pres1dente, dos quae', Re· 
vitlen,io poderia se deduzir porcent<~g'm 11ua a ad- gundo as contas d~ ~tnlendo, que est~o fXact~s, ~e
ministração do banco. Ora bem; jã vê v. Ex como gundo o lucro add!clonal, coube a cada um dtJs d1r1 c· 
marcando 5% deu occas1lio a este excesso ; 0 alga- t~r~s em um seme1tre s~le con~os e tanto, e ao pre-
rismo do banco eslâ d~momtrando. s1Jente do ba~co quat· rze a q~mze ~ontos. . 

Se o nobre ministro em. Jogar de marcar 5 •;, para Ora, eu cre1o que não ha no 1mper10 do BraRJI em· 
· o reFgate, tivesse marca·lo 8, !i v me marcado 6 y,, a prego algum de nenhuma categom. que tenha 30.000$ 

conta de lucros não produziria excesso para se dar por anno, nem emprego.que dê t~:O~OH .. Agora por· 
um. dividendo de 12 Ofo, e nem o n b •e ministro que? serâ porque o s~rvr~o. n~o é ms1gnrficante? 
devia consentir que a admini •traçilo do banco, deve· Eu acl~o que o semço c Hnportant~ e que dçve ser 

. dora como é e em proporções tão collossaes, desse bem retnbu1~o; uma vez que são preCJsas h,:b htações 

. f2% de dividendo a seus accionistas. Uma casa em para. se ser dmctor d~ Banco do Bras1l Mas n~o era 
liquidaçllo que têm um credor de 45,600:000$, não prec1so esse .Pessoal 1mmenso, que ~ o que cu cen-
devia esp,rar que esse credor se consrrvasse impas· suro_; n~;ve dJrect_or~s nüg erão. pr~c:sos Urna casa 
Rivel vendo os azares e as eo,tingencias dd sua car- em hqmdaçilo,cuJ&S funcções prmCJpaes actual~ellta 
te ira., d. ando dividendos de 12 "lo 1 o governo que está aão : cob!ar ldras, ro!orm~r letras. e cobrar JUros, 

. respomavel para com 0 publico por 45.000:6008 de não .prectsa de nove consp1cuos dmctorelf e ªe um 
notas do Banco do n as1l nilo devia consentir em presul~nle, fazendo uma despeza da pH!o de 

· taes dividendos. ' 200.0008 com. esta admir.1istração, s~ o banco hoje 
Se elle os nfto puder pagar coma sua carteira, já é um estabelec1.m~nto parlicul~r, póde se1' generoso; 

· os accionistas ficão intell'ados do seu capital. Com- ruas o nodre mmJStro é qu~ não pó de sei': ~ quan4o 
prehendo que os empregado~ do banco entendi!o e approvou os estatutos .d~v1a vAr que esta gene1 osl
ührem assi'll, mas não comprehendo a impassibiii· daae redundava em preJutzo pubhco. 
da de do governo I O Banco do llmil é uma casa em liquid;;çã0,uma 

Ora, digão-me, senhores (ponha-se o caso fóra do casa d~vedora que não póJe ter o luxo rle uma ad· 
Banco do Brasil e o do governo), dous negociantes, ministração como tem, e o lux: o é qu~ pr·ejud!Ca os 
um .devedor e o _out•·o credor, que é o paJlel que fazem interesses do publico e do govonio . 

. 11qu1. estas enhdades; o ~ovPrno é 1:red"r do banco Não ha nenhuma casa do commfrcio, nãn ha ne· 
e o banco é seu devedor de 45,600.000$; o devedor nhmn banro no mundo que tenha urna administra· 
que estA resgatando 5 •/0 da sua divida annualm~nle, .cão mais apparatosa, rOilis luxuosa do quu tem o 
esti:l entret~nto gastando, d1gamos assim, 12% dos flanco do Brasil; e entrelantl) ó uma casa devedora, 
seus lucros. uma casa que tem uma grande carteira em liquida-

Pois não ú obvio que o credor diga no devedor: çno, mas que não está em forte rela~ão com seus de· 
cc Vós que e~t•is ainda devendo 45.600.000H, gastai veres para com o publico e o govei·uo, e o governo 
menos, applicai menor parte dos vossos lucros para dexia ser mais cauteloso cm impor ao director onc· 
m ortizar a vtSSa divida;» alills o que acontece? A rado de divirJas vida mais 110ncsta e condi~ões me· 

( 
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lhüres de pagamento do que as que tem; é por cst~ · çiio com papel convcrlivel em quanto ha um já qu· 
lado unicamente a questão. tenha o privilegio de fazer receber as suas notas na~ 

No mais o llanco do Drasil está no seu direito, e reJJartições publicas sem as converter em ouro? 
acho que a conta do dividendo está arithmetica. Mas Sr. presidente, eu. disse h1 pouco que. tinha estra
a culpa foi do pessoal numeroso e do miuimo qué nhad~ que o nobre ministro da fazenda, tendo j[lem 
o nobre ministro concedeu. Eu faç.J-lhe esta obser- vista fazer esta· proposta de papel-moeda quando fez 
vação, não como recriminação, mas com· o fim de o seu rebtorio, e ex:poz a sua vista geral a respeito 
chamar a attençíio do nollre ministro para isso dos bancos, nilo tivesae dito alguma cousa a respeito 
Porque S. Ex:, não está na obriga cão de conserv~r dos preparos necessarios para o paiz poder sem tan
os li •fo: póde alterar por decreto i'ogo que vir que los inconvenientes receber esta med1da. Vou abre
os lucros do banco dão uma receita maior de li •j•; viar minhas observações a respeito do estado de 
S. Ex..· esl<\ no seu direito f•zendo·o e é neste ponto nossos estabelecimentos de credito: ellas são militas 
que, estabeleço discussão e chamo a ntten~áo do mas vou ·abrevia-la~, com pendia-las. Como disse, 
nobre ministro. Eu o que tenho em vista é fazer tinha est1·anhado a f.Jta dessas observações da parte 
serviços publicas. rio nobre ministro no seu relatorio; devo, pois, di-

Eu podia fazer n mesma observ.1ção, Sr. presiden- zer no menos cm resumo as razões disto. . 
te, a respeito rlo fundo de reserva. Por que razão o San boro!, é muito curioso o phenomeno que se di 
BJnco do Brasil fez a deducçiio dos 18 •(., para o n~- entre nó3 relativamente aos nossos estabelecimentos 
yo fundo de reserva sómenle no 20 semestre, e nào bancarias; não h a um, exceptuando o llanco doBra
no 1 •? Por que razão vêm cnglolnrla no rclatorio a si! e o Danco Rural, que tenha realizado o seu capi
importancia do fundo de reserva antigo com o fundo tal nominal; alguns tem a decima parte sómente I 
de reserva novo e se diz que o fundo de reserva do Olhando para os halancet!s mensaes que se publi
banco jA chega a 9,000 e tantos contos? E' prec-iso cão. o nobre ministro da fazenda devia ver que nos 
que o nobre ministro saiba com que sentido é que estabelecimentos bancarias actuaes desta. praça não 
se diz que o fundo de rese1·va j~ é de 9,000 e tantos podia encontrar rer.ursos para suas operaçõ~s de era
contos; porque a lei mandou tazer assQ fund0 de re- clito. Eu vejo, tmbi graha, que o London and Bra
serva de 18 "fn, não man !ou computar na som ma do si!ian Bank Limited com um capital de 13 333:000$ 
novo fundo de reserva a som ma du antigo fundo de .nominal, tem realizado sórnente cinco mil e tantos 
sererva que ora de 7 •;. · contos, menos da metade do seu capital : e para as 

o Sn. DIAS DE CARVALHO :-Nem se computa. op~rações desta praça tem apenas 2,900:0~0"1 a 
. maJOr parta de seus fundos está fóra do pa1z ; 6U 

O Sn. SILVEIRA DA Mo r~ A: - ~e acaso so co.m- não acho isto dos maiores inconvenientes. 
pular a se deix:ar. passar a 1déa, _vep V. __ Ex que Jsto O outro banco, successor do Brasilian and Por
tom um. alcance Hnmmw n~ hqUJd~çao do B~nco tuguese Dan/i, hoje English Bank está nas mesmas 
do Dras1l; porque quando o f11ndo de rescrv.1 liver circumstancias ; o capital realizado vê-se que anda 
cl.1e~ado a ::lO%, cess~, e começa a libe)'(larlo dos peh metade do capital nominal. O novo Banco Com
dJVJdendos sem a .ded,ucção dús fundos do reserva, mereial do Uio de Janeir~ foi creado co.m o capital 
o que se segu~ dalu? Seg11e-se quo, se acaso o fundo de 12,000,000N : mas quanto tem este banco de capi
de reserva ~nligo for computado com o novo, o ban- tal realizado? Ha pouco fez uma chamada : o seu 
co .Jil pó de JUlgar que o .fundo de reserva eslâ preen- capital realizado rollo ex:cede de 1,200:000S. Este 
~hui o, porque o seu capital t\ do 33,000:000~. e t~ndo banco começou a funccionar com menos de 600:0000 
JA 9,~00:00~8 es~á em l'egra i. e porta~!o, o Ihnco do autorisn!)ilO obtida nos seus estatutos. ·' 
llras1l daqm a d1as poderll dizer : cc I enho c01ople- Daqui se vG -tne pala diminu.ição do capital reali
t~do os 18 •(,d~ fun.do d~ reservaqucsão9,000:000~.» zado destes bancos- em relação ao seu capital nomi
Mas o que a le1 qmz fo1 estabelecer ~m fundo de 1e- nal, ellea poucas alternativas ofi'~recem ao governo 
sena novo na razão dos lucros que a liqtudação apre- para suas operações. 
sentasse. Mas o que ainda é mais curioso 6 a inercia, a as-

Destas circumstancia resulta que a organisação tagnação, o marasmo de suas caixas I Não sei se o 
do llanco do Baasil vai ser na nossa hisloJ•ia 1inan- nobre ministro da fuenda tem feito reparo para esta 
ceira um dos maiores estorvos que se tem creado A circumstancia, que aliãs é muito important~. Len
organisnçiio do Cl'edito bancario; e a sorte qur. elle do-se o balancete mensal destes bancos desde no· 
va1 tendo na sua liquidacAo ha de fazer pe1·durar vembro do anr.10 passado até agora, vê-se que suas 
CSSaS COnAequenciaS ilO embaraCO e da resist~ncia CaiXaS fazem difi'erOnÇa de 20:000$, .30,000$ tOdOS 
que elle o1ferece 11 organisaçào de novos estaHeleci- os mezes; talvez o nobre ministro não reparasse 
mantos de credito. · nisto: Eu li uns pour.os de balanceias do novo Banco 

Perguntarei eu ao nobre ministro: emqumto ha Commercial, com o capital agora de 1.200:000S, e 
o Banco do Brasil com o direito de ter uma emissão sempre a sua caixa era de 330:000", 340:000$, 
sua, sendo racebivcl nas estações publicas, com este 3lli:OOO$ a 400:000U e dizia comigo-que caix:a de 
privilegio, pode-se organizar al~uma instituição de banco é esta que nunca acha a quem emprcst1r, nem 
lianco de circulação entre nós~ Não é possivet. Este acha quem lhe pague? l-Uma caixa estagnada, pa-· 
favor :1 qualquer banco de mrculaçilo que as con- l'aila por nlguns poucos mczes, sempre com o 
tingencias e as circumstancias cconomicas om~re- mesmo al~·•rismo com a difi'erença ue 10:000$, 
cessem meios de organizar, esta faculilallc só poderia 20:000H, 30.000H, ntlo posso explicar em um banco, 
ser concedid:~ a um banco que tivesse papel conver- e muito mais se quizesso fazer um jogo para tirar 
tive! cm ouro. Mas ó possível ter bancos do circula- conseqt:~ncias de sua carie ira. 
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Outro banco, o London and Brasilian Bank, an:lou Sendo assim, reformando-se os bilhetes 6 vozes por 

talvez quatro ou cinco mezes com um saldo em caixa anno, o premio não virA a ser 1/4, mas 1!2; e então 
que se diz em moeda corrente (accrescente-se entre por esta maneira o nobre ministro vem dar .bilhetes 
parenlhesis-l{ue se diz em moeda corrente} este com o premio de 71/2% e não de 6% de Juros. 
baneo annunc10u em uns poucos de balanceies Nesta caso h a uma d~sigualdade muito grande; 

· successivos. quasi a mesma cousa: -1.400:000S, os emprestadores pequenos que III vão com suas 
f,300:0DOS, 1,500:00()$; aj!ora no balanço de junho reservas, corn seus paculios, dá-lhas o g?var~o tão 
é que chaga a 1,900:000$, assim como o DAne? só menta 6 •;,, ao passo que a estas commJSSariO~ ou 
Commercial apresenta ultimamant~ maior somma negociadores dá 7 f/2 •;,. Isto não deve ser as.s1m: 
em caixa, por ter feito uma chamada. Mas antas que o governo faça uma vantagem na urgenc1a. de 
de prosega1r devo dizer porque não quero depo!s meios em que eslã, quando se.ll~e leve qu~ntia ma1or, 
responder A reclamações; não res19ondo 1enão aqu1, bem; não ce~suro o nobre m1mstro por ISso; porém 
o que nesta casa digo é do senado, é desempenho do dar f/4 por bilhetes a dous mezes é o mesmo que 
meu dever e não dou satisfações a ninguem de mi- pagar 71/2, e ainda digo que~ mais, e o demonstra~ 
nha~ opiniões aqui em1ttidas. . rei ao n~bre ll_lioistro; porquanto o thesu~ro pa~a 

· . Dme ha pouco que· a ca1xa destes bancos era os prem1os adiantados, e, co~pondo-se os JUr~s se!B 
merte, o que se demonstrava pelos b·.Janços men- vezes no anno, que são as se1s rHformas do b1lhtte, 
saes que mdicavito sempre pequena dift'erença nos vem o !besouro a pagar ma i~ de 8 •;,. 
saldos em caixa do Banco Commercíal; devo recti- Ora, é isto just~mante o que não deve ser; o no
ficar que no ultim.o balanço a sua caixa em Jogar bre m1nistro devia evitar quanto fór possível essa 
de 300:000N dà 700:000S, mas pela obvia razão de concelsão, essa corretagem, ou o qae fór, porq11e 
que ha pouco se fez uma chamada, e esta foi de daqui a dias, esteja S. Ex. certo, que não acha mais 
600:0()0$, mas o seu saldo em caixa sempre oscilou quem lhe leve 50, 60 oa 80:0D0fl .. Se S Ex só dá o 
de 300:000S a 400:000$. premio de 8 •j, a quem levar de 20D:OOOS para cima, 

Vou tirar agora a consequencia do meu argumento o que se faia? Ha de se fazer o que já acontece; um 
Que recurso póde o governo esperar das nossas insti- individuo vai a quem tenha 5D:OOOS, recebe·os; de 
tui~ões de credito? pedirA dinheiro aos bancos? Eu outros tres rer.ollle a mesma quantia, e com as quatro 
cre1o mesmo, Sr. presidente, que as caixas dos ban- parcellas de 50.000$ vai ao thesouro e tem lj!J,. Ha 
cos que se dizem representar moeda corrente não re- poucos dias affirmuu-se-ma na praça que urn cor
presentio sen~o bilhetes do !besouro: pelo menos. retor ollicial tinha fdito uma collecta destas pelos 
segundo as informações que tenho, os melhores fre- bancos para ser offerecida ao governo uma quantia 
guezes que o nobre mimstro da fazenda tem para maior; que o governo a tinha recebido e dado 1/4, . 
bilhetes do !besouro são os bancos, por meios dos como dá a todos; m~s que linha havido divisão de 
agentes digo que o são, não sendo officiaes, são ho· lucro no 1/4:. · 
mens que se encarreg11o de arranjar dinheiro para Eis-aqui o que acontece; o governo não lucra 
os bancos, mediante uma commissllo. mais em receber 1,000:000$ .de uma vez, do que em 

. E aproveito a occasiilo para ob1ervar ao nobre receber fO parcellas de 100.0008000; porque neste 
ministro, já que S. Ex. contestou o facto de dar cor- caso pagana sómenle 6 •;,, ·quando, recebendo os 
retagem, que sua contestAção reduz-se sómente a I,OOO.ODOS de uma vez, paga 71/2 a 8 •;,. Logo, é 
mudança de nomes. S. Ex. não a dll a correctorea preciso acabar com esse juro differencial. Esteja 
officiaes, mas a commissarios. cario o nobre ministro que quem tiver necessidade 

O SR PRESIDENTE DR coNSELIIfl: - Não disse que da fazer depositas no tfiesouro, lá ha de ir com o 
dava a commissarios. · pouco ou com o muito. Seria explicavel que o no-

O SR. SILVEIRA da MorrA: - Mas da commissa- bre ministro pagasse maior juro por depositas a 
rios silo os que ahi se aJlresonlão para esse fim. maior prazo; mas, pagar 71/2 ou 8 •f, por deposi
A.presenta-se um sujeito a V. Ex. e diz-lhe : tenho tos a dous mezes, e só 6 Ofo por deposilos a quatro 
900:000N ('e lembre1-me agora deste algarismo por- mezes, não concebo. Os bancos, com suas caixas 
que creio que ba poucos dias o nobre ministro teve paradas de 1,400:0008 por uns poucos de mezes, 
quem lhe levasse esta somma) apresenfa .. se um su· como o Lonáon Bank, com 800:0008 como o Banco 
jeito e diz: tenho 900;DOOW para empregar em bilhe- Commercial, estes bancos o que tem são bilhetes do 
tes do lhesouro. !\las eu. digo que este homam é !besouro, nilo têm moeda corrente. E esta é a razão 
eommissario, porque n~o tinha os 900:000Q; foi a por que a praca padece, por que taes estabelecimen
um banco e tirou 800.000S, foi a outro arranJou ou- tos n4o servem 11 praça, nem á industria agrícola, 
tros ~OO:OOOS, e n'outro banco t0mou mais 300:000, nem ~ industria commercial. 
e assll!l completando os !JO.O:poog, tem um quarto de As estali$ticas ahi estilo, ahi estã o movimento do 
comm!ssilo que o nobre m1mstro lhe dA. nosso mercado; os jornaes diarios public1io que as 

E amda aproveito a occasião para dizer a S. Ex. letras de 1•quálidade a chão dinheiro a fO 1/2 e a 11 o;. 
como ministro zeloso e honesto, S. Ex. não deve antretanto que a cotação dos bancos é a 9 •J, Gomo 
dar .este quart~ de com missão, porq~e os corr~tores ó que o nobre ministro explica isto ? Não p~de ex• 
offic1aes pela le1 não· podam levar ma1s do 1/8: 1:1. Ex. plicar senão porque as caixas dos bancos hoJe estão 
acha muito~ corretores q.:!l lhe ar,ranjem ~inbairo reduz!das a cheques do thesouro. Pois quando um 
com a comm1s1ão de 1/8 . .Atnda maiS estou Informa- negociante de credito, que está no cadastro de todos 
do que o !besouro ultimamente tem dado bilhetes a os bancos, chega á esses bancos com uma letra para 
dous mezes de prazo por sommas que se lha la vão descontar, e que pódo descontar a 9 % e todos lhe 
ou lll se conservilo, recebendo-se 1/4 o;. de premio. dizem que ni\o a desconlão, vO-se obrigado a pagar 

.. 
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10 1/2 e U Ofo, o que isto prova? Prova que os ban- é o pensamenÍo da lei : se acaso isto se tivesse feito 
cos não tem reserva para servir â industria: que as pod1a-se comprehender qne o Joverno estivesse pa· 
suas carteiras oscillilo sómente segundo o movimento gando ao Banco do Brasil o· juro de 8 °/a de uma. 
dos depoaitos, e que os bancos vivem .atterrados emissllo excedente Aemissllo legal, recllllcada por 
olhando para. o algarismo dos depositos, e para a sua um decreto, quando se reconhece que elle só póde 
caixa inerte, com alguns bilhetes do !besouro, refor- ter 16.000:0008? ' 
maveis de dous em dous mezes, porque de dous em Porhnto, Sr. presidente, as instiluiçiles de cre
dous me~es IA vai o C•1mmissario repetir a commis- di to que ba entre nós nio se otrerecêrllo aos olhos 
são de 1/4 o;•. Portanto todas as nossas reservas que do nobre ministro da fazenda. como recurso que elle 
podiio servir A industria estão depositadas nos tivesse em vista, quandQ fez a. sua. proposta, ou 
bancos. o seu relatorio que se póde considerar aa mesma. 

Mas dou por findo este topico ; o nobre ministro data da proposta, porque silo trabalhos que se auxi· 
no seu relatorio, quando olhou para as nossas ins· lião mutuamente. 
tituições de credito, parece que não achon nellas Eu devia agora entrar na outra questlo, na do 
apoio algum para 6Uas operações; tudo quanto o q1tantum do credito; mas, Sr. presidente, nlo entro 
nobre·ministro pôde tirar destas instituições ji\lirou, nella; é terreno que eslâ limpo; os ditrerentes. ora
já estão ellas sem sangue, é por isso que o nobre dores que desde o principio se occnpirlio desta ma
ministro recorreu ao papel-moeda porque jà não teria; deste debate importante, devassArão tudo,' es• 
tem donde tirar recurso. Consta, não sei se é ver- quadrinhãrilo tudo, exhauririlo todos os recursos 
dade, que o Banco do Brasil tem emprestado di- até a subtileza. O Sr. senador por Mato-Grosso con
nheiro ao thesouro : não dei credito mas ouvi dizer cedeu um deficit de 40,000:000 •• , • Eu desPjo argn
que houve um contra lo entre o governo e o Banco mentar, não mostrar conhecimento de canhenho, 
do Brasil para este lhtJ fornecer dinheiro a 8 •; •. Se llerdoe-me a phrase. O nobre senador a.chou o deficit 
isto é verdade, eu em prazo o nobre ministro para éle 40,000.000:1); o nobre ministro o elevou com a 
apresentar quanto antes a sua liquida cão, o paga- a sua demonstração a. 73,000 e tantoa contos. Qnando 
mento do resto da reserva mehllica, e da divida dos se debatião os illustres contendores, eu tive o ar-
1l,OOO.OOOS do resgate de notas. rojo de dar um aparte, dizendo que ·o deficit nilo era. 

No relat~rio do Banco do Brasil vejo entre as nem de 40,000:0008 nem de 73,000:000S era de 
operacõe.~ ~e descortlos classificada a seguinte: . mais de 90,000.000$. 
Letra "rio 1he;ouro nacional... . . . . . • . 1 t,120:000S - Quando dei esse aparte, pareceu-me ao pr!DCIJIIO 

Quanto antes liquide o voverno sua conta com o que o nobre ministro nio gostou, porque elle 
Banco do Brasil, porque aliâs este està fazendo uma queria primar pela exactidlo de sua demonstra
operação leonina, e! tá emprestando a 8 o;, ao go· çilo da minha proposição a respeito do quaftlum; 
verno com notas suas que já devião estar cortadas aceito, para argumentar, a demonstração do honrado 

O credito que estã a cargo do Banco é 45,000:000; ministro; estou mesmo que seus calculos estio exac· 
a sua emissão actu~l é de 68,000 e tantos contos; tos. Peço ao nobre senador por Mato-Grosso que 
logo o Banco tem de excesso de emissão legal23,000 me dispense; não é porque nilo achasse que devia. 
e tantos contos, e este excesso de emissào legal ó t~r a consideração de refutar o seu algarumo que 
uma emiss:lo privilegiadissima, e melhor que a das nilo o Í4Ç01. mas por brevidade do debate, para pou
no1as do governo; é emissão que elle não póde ter, par ao senado o enfado de 111e estar ouvindo. Dis
é divida sua. Entretanto elle cobra juro e cobra pense-me, pois, de entrar na demonstração do 
como? Emprestando ao governo aquillo elle tem de quantum do dlficit; o nobre presidente do conselho 
mais, que o governo póde-lhe pagar com uma substi- tem jA muito brilhantemente feito ewses paralellos, 
tuição, inutilisando o seu papel. esses jogos de tabellas, que os homens do !besouro 

Já lê, pois, o nobre mmistro a consequencia de fazem optimamente. 
estar demorando o pagamento destes 23,000:000 de Aceito a base do nobre ministro, acho-a exacta; 
excesso de emissão, pagamento que cuido q11e.deve porém agora tenho para mim a demonstração de que 
ser maior do qua estaq11antia, porque o governo tem o deficit é maior. dtl 73,000:0008, porque os taes 
de pagar os lt,OOO.OOOfl de resgate, pagamento que 25,000.000N da reserva metalica, ou por outra, nilo 
eu entendo que deve r~zer, inutilisando outras tantas 25,000:000N, visto que o nobre mimstro j~ pggou 
no la~ do llnnco, O g,werno não tem de pagar ao 10,000:0008, ou cousa. semelhante, fóra o que tem 
IJ .. nco do Brasil com uma ; ó nota do governo; a sua pago nestes ultimos mezes. mas 10,000:0008. é o ai
operação ntJsta parle, conf••rme o espirilo e letra da garismo que achamos nos documentos offic1aes at6· 
lei, é inutilisar notas do Banco, rec:olhe-las e mos- agora; ruas uma vez, di~oro, qus o nobre ministro re· 
t1·ar-lhe dizendo eu vos devo 11.000:000 da divida conhece queestes26,000:000S nilotem de entrar, ou 
do resgat~, pois bem, aqui estáo 1 t,OOO:OOOH das não enlrão no curnputo do credito pedido, porqu11 
vossas notas que paguei ao publico p0r vosso 1 xis tem sujei lo> a outras obrigações que elle con
crodito; eu vos devo mais 3,800:000H, divfda de templcu, e lambem eu reconheço, a consequencfa 
bilhetes do !besouro ; eu vos pago com 3,800:000H immediata é- se vós jà pagastes pelos recursos que 
da. s vossas notas que devíeis ao publico e que pa- a lo i vos deu 10,000:000H,restando ainda 15,000:0008 
guei por vós ; ainda vos devo 25,000:000$ da srgue-se que vós tendes de accrescenlar 16.000:0008 
reserva metallicn? Aqui estilo 25,000:000H do vos· a essos 72,000 da importancia do deficit. Se acaso o 
sas ~o tas, que 1'ós ~leveis ao publico, e que e11 pa- nobre minis.tro puzer de um lado o seu passivo, col
gueJ por vós.- Assm1 estava tu !lo acabado, não se Joear as obngaci3es que elle tem do preencher com 
dando nem um víntem cm notas do governo, como ll:i,OUO.OOOH oÜ com que tem de preencher o dobilo 
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que já contrahiu, fica a sua demonstração em pó, de 
modo que aos 73,000.000H acrescentando-se mais 
25,000:000$, fica o deficit em 98,000:000$. 

De nianeira que, accrc;cendo 25,000:000$ aos 
73,000:000$ fica o deficit cm 98,000:000$, Eu disse 
sempre que o deficit era de 96,000:000U,mas, segun· 
do as declarações do nobr·e rninistro, cu, em Jogar 
do plrtir dos 71.000:000,~ relativos aon tres exerci
cios' de 18M a 1866 e l8G6 a 1867, tive do partir 
de 73 500,000$. por isso o deficit dá, em vez de 
96,000.0DOH, 98.000.000S i de maneira qtte eu, que 
re.conhcço que o d~[icit é, não de 73.000:000$, corno 
disse o nobre ministro, mns de 98 OOO.OOOS, estou 
em uma obrigação mais rigores~ ainda de alargo1r os 
meios que devo conceder ao governo para f<zer face 

dente, e é que, so um bilhete a 6 % corresponde a· 
uma apolice a 88, o serviço .de disponibilidade do 
bilhete do thesouro vale 1 '/o Porhnto, no momento 
em que o governo aununciar que paga peh's bilhetes 
do thesouro, ern Jogar de 6 •70 7, é consequencia 
necessaria que as apoliccs que estão a 88 devem 
abaixar a 76. Se o governo p~gar 8 •/. pelos bilhetes 
do thesour·o eu lho asseguro q:ue na hora em que os 
bilhett>S do tllesouro valerem JUro de 8 o;., as apoli
ces estarão proximas a 6t, ba de gn:irdar-se a pro
porção em que estão de 88 para 6 Ofo, porque os 
jnros tendern a nivelar-se pela necessulade do cP.pi
'tal, e a lei do nível é uma lei physica qno se appliea 
a todos os movimentos dos valores. Ninguem sabe 
melhor o seu interesse do que o capitalista; no mo
mento em que honve1· pendor para augmento do juro 
dos bilhetes do thcsourll, é claro que qnom trver 
apolic;,s IJ!Ie dêm 8 "lo irá vende las a 'i7 para em· 
pregar o dinheiro em bilhetes do thasouso a s•; •. 
Se{Iuc-se que esse recurso. de que ainda dispõe o go
verno, ficará compldamente estr•g~do. 

ao deficit. · 
Tendo, Sr. presidente, annunciado meu voto a 

f~vor da autorisação para a emisfão de papel· moeda, 
comquanto eu conheça que é uma peste, comquanto 
cu reconheça que é uma medii.la que deve ter prepa·· 
ra~ões antecedentes e subsequentes, VüU <lar ao se
nado A razão porque não insisto com o nobre mi
nistro para usar dos outrosrueics que lóm sido lem
brados de pref~rencia ao papel-moeda, 

Um elos meiOs senhores, quo forao apresentados 
nesta discnssAo desde a can,ara temporari~, foi a 
emissão de lJilhetes a maior pmo com juro superior 
ao dos bilhetes do !besouro c com o curso furcauo 
corno moeda, uma cmitaçi\o americana o curop&a Í!Jes
mo, po~ alguns govern~s éur·opôos ttlrn emr.,rcgddo 
este me1o em certas cnses c difficnldaries. Eu, Sr. 
presidente, sem pro propendi ·contra este meio i c !lo 
produz inevitavelmente a ncutr .. Jisnção do um outro 
recurso que o governo tem 11 sua dispo>i~ão, que é 
U!na larga emissiio de apoli.;es, 

Aqui rnesm'J nesta casa fôm-sc a coroeM do o go
verno a levar o ju1·o dos bilhetes do thes"nuro i acho 
que isto é um gravíssimo erro. A consolidaçllo da 
divida lluctuante por apolicer., como p<recc ifl(licar 
a_emenda do noLre senador pela província de Malta
Grosso, acho .que ainda poderia ter Jog.u·. A conso
lida~.ão por hJ!hotes do thesrnro, nugrnontando-se o 
prazo, tambem acho qne é uma opcraç;lo quo o go
verno razolivelmentc poderá fazer. Jllas annunciaL'· 
se préviarnonte elev:tç;lo do juro, por maior prazo 
do:~ bilhetes do thesouro é fner com crne o goV!'J'no 
perca um dos gmnctcs remmos quo e! i e têm á sua 
disposi~ão, a cmisscro de apoliccs. · 

Eu censu~ ria o noLr~ ministro se elle aceitasse t:\o 
múo conselho i S. Ex. não pra•11ll'aria os interesses 
publiws se aceitasse urna emenda que est1·aga intei
ramente o recurso da emissão de apoliccs, que é um 
daquelles com que o g.werno se ha de achar melhor. 

E pnra fazer a emhsào de apolices o güverno pó de 
não limit»r-se (Is praças do imperio, póde negociar as 
apolices em praças estrangrira,, Dizem alguns que os 
capitalistas estrangeiros recusar-sa-llllo a comprar 
apoiiccs nossas por caUdil da depressão do cambio, 
por causa dn dinheiro fraco a 20 em qne reeeberião 
os jur . .,s i rstc nrgnruento. por6m, ~enll0r<'s, é impro-
cedente, porque o capiblista estrangeiro que empre
gasse hojo sua moeda fot·te na compra de apolices, 
não rectberia cs juros em moeda dcprecbda, os re· 
ceberia m mesma proporção. Assim como um capi
talista com 100 ;C, valendo ellas mesmo 1:0000, nilo· 
compra. só uma npolico de 1 :OüO$, póde comprar duas 
pela dep,r•'Ciaçil~ do cawbio, assim tall!bem, ljUando 
elte recôner os J ur·os, não rcc~ber<\ o Juro d0 umu 
a palie,;, rcccbellt o juro de duas, e isto lhe dará para 
eompcnsnr a diJI'•!rell!i~ r! o cambio, porque cm vez 
de G.ll/• ellc receberá 12 %. 

Ora, todos nós s~bomos qnc o dinheiro está ll:,ra
tissimo na Eurt,p:t, em Lonrlre> tem chegado a 2 %; 
verdade ó que h to não explica sufficientemente a fa
r.ilidarle para o r.mprcgat· nestas regiões, emquanto 
ellas estiverem infestadas po1' pat'<lguayos ... , 

Agora, Sr. prcsident~, para abt·eviar mais o meu 
discurso, vou ontt'<<l' jll na ll" parte. · . 

O Sn. nAnio nE S. LounENÇO : - (Jh! ... 

H~je, senhores, qne· o juro dos lJilhl'l~s do tl1e· 
couro é 6 •f,, as apoliccs a 83 dão o jtuo de 7 % 
qual é raz:io porqud, dando as apolices 7 o;,, v,li 
ainda dinheiro para o tholom·o a 6 •j0 ? A rnão ó 
obvia: o Lilhete do thesouro é um titulo do divida 
1!uctuante pa~avel em cu< to prazo i o bilhete do 
thcsouro serve para !'<:serva do uegoeiante, nilo é ;ú 
o capitalista que quer· venc~r jur·o. 

O negoei~nto qtw daqui a rJous mczcs têm neces
sidade de uma qua1,tia que agora lllfl superabunda 
na caixa, lucl'ol cm leva-la ao lhes ouro, na cm tcza 
dfl obtc-la quando fór ncccssario. Portanto a ilispo
nibilitlade !las sommas rJtte se de positão no thcsou
ro cm quanto c;Jio g1.'Z<1 do credito u11 pagamento, faz 
com que so conlcnlc o depositante com um juro 
menor do quo o das apoliccs. 

O H!l. StLVErM DA MonA: -l\h1s esta h a de ser 
mais br·eve, nilo sn assn;tem i ao menos não tr:;go 
Ji1ros para ler. Sr.pre.litlc·ntojúmanifesteias minhas 
ra~ões a respeito da questão linanceira,ngora permitia 
o senado qtHl Jll:sla 2• parte, nulos opilogo do meu 
discurso, cu llê as razões Jh lilicas do nteu voto, 

Sr. p··esiiltnle, o nobre prosidcnto do c"nselho, lta 
dias, quando estabeleceu esta quesl;lo no terr,;no, go
veruawentat,annunciou que, se acaso a proposta não 
pam1sso com a sua enwmla nnicamcnto, ltH'ia do 
rectJJ'l'et' aos meios quo n coDstituicão I'Slabelecc. O 
no!Jru ministro pr0foosa a rcsr,oilo Clus rrrwslücs con-Logo dacll!Í podemos tir·ar uma regra, Sr. prosl-
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· · o papeis estilo invertidos a fileira libe· stilucionaes que silo tratadas· no senado, uma opmtno 1 nar nomesd s nd da por um con;ervador como 
que actualmente faz entre mim e S. Ex. um abysmo; ral-es tA sen ~com ma a lh est~ reconhecido 
e é que o senado nestas questões é uma peça do nos~o o nobre prestdente d~ co~st~; ~~~a testa alguns li· 
n1achinismo constitucional que deve ser posh de chefe; o os. conserva ore . 
parte porque nilo faz politica I . beraes que JA foril:o. . 

Eu
1
lamonto, senh~res. 9ue .o nobre J!linistro cst~ja O Sn. PEDREIRA : -Ainda é! 

cm tão profunda ~Jscord~ncta de m1m a respe:to (I Sn. StLVEIRA DA ftloTTA :-A differença est~ em 
deste ponto, e em tao mamfe~to erro. Em uma orga· que eu creio que osliheraes estilo mais bem semdos 
nisaçào, COJ!lO a nossa,_em _que as duas camaras têm do ne os conservadores. . 
imprescendtvel co-eflimenma na oper~p.ào de fazer a Eis ahi, Sr. presidente. porque eu não posso dei· 
lei, como ne_gar a~ s~nado a acçilo pohltca quando se xqr de lamentar que 0 nnbre presidente do conselho 
trata das lms .mau. Importantes, como são as que pondo esta questllo no senado,:\ c~lloca!se no terreno 
jog~o c.ol!l.a ~lspost~ilo dos recursos do estado em- em qne elle a collocou, querendo negar ao 1enado um 
hora~ mlcJahva d~ 1mposto_p_ertença à can:'ara tem- diri'.JIO irrecusavel. . 
porar1a? Tal theor1a conduz!m seus seclarto.s a des- Senhores. hoje a moda dos nossos homens de es• 
poj~rem o senado do d1re1.to. de negar o tmposto tado é não f•zerem caso do P.a1lamento ; quem ~spi
tmclado na camar~ temporma. o que é um absurdo. ra fóros de esbdista, não se 1m porta com as decisões 
Mas se .não podets n~ga_r ao sen,do .e~se dJrett·l, ilas camaras; vai expedindo os decretos, faz toda a 
como lhe con~~staes o d1re1to áe fazer poiJtJCa.quando casta de illegalidade, e depois diz como o n~hre 
te~ d~ apreCiar e votar ~s recursos do e~ ta do? •. presidente do conselho!: «A camara dos Srs. depu-

CreiO que S. ~x., dm.ando sua pos1ção de mi· ilo~ nil'l IM accusou é signalque approva » 1 
nistro, h ade de aJudar-me log~ como esforça~,o a thle~ Óra. senhores, de1sde que ~ nobre. yresi.dente d.o 
ta, a plantar outra ve~ no patz as prerogattvas. du conselho alambicou essa tlíeorJco do bll de 1ndcmm· 
parlamento contra _as ~nvasões. do poder execullvo, dade, de modo que reduz aos termos de approvação 
quo s.e prt!ende JUStllicar hoJe com essas falsas a omissão da accusa~llo, é claro que o senad~ as tá 
doutr10av annullado porque náo póde ter parle na aprectação 

Senhores, é uma infelicidade nossa, nllo po;so das i Ilegalidades de que o governo nem pede appro· 
deixar de lamentar que homens publicos eminentes vacão. 
pelos seus talentos e pelos seus sorviç.Js, que cheg~o lista é a moda hoje e eu creio que o nobre presi· 
ao ministerio parecem ficar atol'cloados. ·Os ma1s dente do conselho, 11lustrado como é, e de boas ten· 
extremados det'e'!sores d~s prcrogativa~ do. P?rla· dencias governament·es, de bons princípios, como 
mento eu tenho v1sto fasctDa'los na cade1ra mtDtste- 0 conheci sem pra quando pertencemos A mesma re· 
rial, embevecidos pela posiç:lo do alto poder, desfum· ligii\o tem cahido na influencia da moda. . 
brados tHI I'OZ da re:deza, e!quecel'om-se dns doutrinas E' precbo para silr estadista não fazer Gaso do par· 
que elles pleiteárão poucll antes no parlamento E' lamento, ter a(lenas algumas attenções com uma 
eomo disse, Eenhores, uma infelicidado de nosso paiz maioria que do bill de indemnidade nPgativo o nilo 
qne desde cerb remota época nós tenhamos visto os po;itivo; e como o senado não tem parte niss<>, pó· 
homens eminentes da nossa politica e·teri\isarcm-se de-se consagrar a theoria de ~ue elle não faz politicai 
nos ministerios: o segredo d1sto eu não sei, Sr. pre- Mas, bem vé o nobre minhtro que o senado hoje 
sidente. Teli!1o visto homens dos mais eminentes que lhe podia dar uma demonstraciio severa de que elle 
l1a no paiz, em quem o pa.iz depo>itava as mais v!· tem parte na politica; o senado podia recusar-lhe a 
gr)rosas esperanças, serem chamados ~o JlOder e dei· propost~ in liminc; ~ s~nado podia provar hoje que 
xareut·se petr1ficar de man.eu·a que. se u!ullhsã~, (Tia a theoria do nobre mumlro t\ folsa, recusando a pro· 
11m apartr). Talvez só a mnuenma mllhologJr'a de posla e dizendo: « Ida para a camara·dos deputados 
alguma cabeça de Medusa possa explicar este p_l1eno- pedir novos meio~, porque eslcs eu reprovo.-Mas, 
mano de tamanho alcance I Ha tempos a pol1l1C1 do ~mendai.-Direis 'ós.- Não emendo, vós quereis 
governo imperial.inulilisa homen5 e baralha os par· abbsar eh vossa maioria da camara. Acho mào o 
tidos com tal arte, que o povo vai perdendo o norte I papel-moeda, reprovo a proposta, ide pedir outros 
Porque razão não só' os homens e.minentes cheg~o ao meios A camam dos dR puta dos. » Ficava o governo 
podr·r e so pctrifictlo, se annulliio o se esterilisi!o, collocarlo na dura necessidade do assumir urna dic
lllas tarnbem v~-so que os J10mens ominr.ute~ do lodos tadura ou de pedir ~ 1:amara dos deputados novos 
os partidos e>Liio de5locados de suas posições? A' moi os: o então podia ou nilo o senado obrigar S. Ex. 
testa do partido liberal foi collocar-sti u1n extremado a cnnvenr 11 r-~e de que o senado faz politica? 
conscn•ador, cr·m"J é o nohro presidl•nle do cousr.- rrr~s o n• bra pr~sident~ do conselho com razão 
lho; S. Ex., consena·.lor l1istoricn, f;,j ~:ollor.ar-so disse:',, En confio muito nã prudencia do senado.» 
como chefe do partido libeml, o está rhrfe, quer Na verdade hoje eu daria uma razão mais para o 
queirão quer nào queirão, e n~o nslão os l1úeraes nobre presidente do conselho não podrr contar com 
mal servidos. Olha-se pardo outro lado, olhem para a opposiç~o dcsla camam; lá se foi o terDJlO das 
:1qui. .. (O orador npl·nta para 11771 dus brwcns) O>lào veleid:~rles do senado l O senado, I', Ex sabe, ú 
l1·ocados os p1pois, os li!Jeraes t(lruarãa-so cbel'cs tios um corpo IJUO funcciona quasi sompre com 30 mem-
conseJ•vadores. bras, 14! dos quaes sào conselheiros de estado I 

O Sn. l'EDHEJOA:- Isso póde ser. o Sn. IlAI\:Í.O nE S. LounBN~o: -Doze, não; são 
O S11. Sn.vmnA n.1 MnTTA:- Alguns quo tcrião mais. 

direito de se chamar hiolorico3 .... ui1o quero úocli· O Sn. SILVEII\,\ n,\ 1\IO'rTA:- São dozo. 
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·O Sn. nA nÃo DB S. LoURENÇO: E os extraordi- Nessa época as veleidades dos corles1íos de Car-
narios? los IJ chegavno ao ponto de quererem conduzi-lo a 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Não são senadores. i~itar de pr~ferencia as ~lorias de Luiz XI V e o 
. o Sn DARÃO DE s LounENCO. _Podem ser bnlho fantasllco ~a sua cô.rte ao governo represen-

. · · .• · • ht1vo, que renasc1a das ru1nas de uma grande revo-
O SR. SILVEIRA DA 1\loTTA :-Podem ser, mas lução. Dizia então Iord Clilford: «II vaul mieux 

nilo são. E o aparte ~o nobre senador reforça o .meu pour mon moitre etrevice-roi sous un arond mo
!lrgumento. O que d1go ~ que são doze; .Para t~m!a, narque come.Lui~ XIV qu' esclave de cinq cints su
com que o sen~élo funcc10na, que é q1!as1 a !llaiorJa, gets rmglais insolents. » 
com pouco m~1s i com uma adherenc1a maJS, o go- « Vale mais a penuer gualquer cousa em França: 
verno tem ~aio~Ja no s.enado. , ser vice,..rei de J,uiz XIV do que rei na Inglaterra 

De maneira, lir. pres~dente, qu~ no nosso sy,tcma com obrigação de aturar esses 500 communs mal
parlamentar nã~ é P,nSSJvel funcc10nar regularmente criados e insolentes.» 
uma camdra JegJslanva onde 12 homens silo canse- . 
lheiros da coróa; manifestào as suas opiniões nos E' JUstamente esta a massa de que vão-se f?~man~o 
conselhos·da corôl o tem depois a necessidade da os nosEos bomt·ns de estado, slio lords Chlfords. 
coherencia dellas nas camaras legislativas; não é Elles não querem aturar_camaras, tudo é pes~, é Iram· 
poss!vel. Se v?s quereis systema constit~cional, é boi h o; é melhor expedir decretos; e arranpda urna 
premso orgamsa-lo de modo que as dJf!'erentes cama.ra que não accuse, e .um s~nado q~e não faça 
Jleças da machina possAo funccionar accord~s: assim poiltwa, tem o gov~rno Impeml org•msad? cousa 
nã0 é passivei : se quereis camaras e a verdade do melhor do que quem Iord Cldford para os _Stuartsl 
systema representativo é preciso discutir incompa- Mas os nossos l1omens de estado que aceitão esta 
tibilidades absolutas. ' mfl direcr:ão para a sua posição politica permittão-me 

O SR. PEDREIRA:_ o facto tem prova contra d~Je lhes ~iga: Dão sabem o 9ue fazem, nem o que 
isto quasi sempre. 0 tantas vezes . nesta sessão vem a s1. I~omen.~ de merecuuento ~o mo eu. agora 
mesmo ' ' enc.aro, verb1 gro/I•J., .o nobre presidente do con-

• selho, o Sr. Zacarias, deviilo reconhecer que a sua 
O SR. SILVEIRA D,l MorTA: - Ora, senhore!, principal for~a depende das carnaras legislativas; 

nesta sessão ... O nobre senador quer que cu ana- que ahi é CJiie elles devem procurar o seu valor e a 
lyse este facto? i\Ias se eu não quero entrar agora sua influencia; porque na ora em que os ministros 
na analyse... . têm inlluencia nas camaraslegislativas, são os orgãos 

Sr. pres1dente, .collocada a questão no terreno em da opinião do paiz, têm amigos que os sustentilo, e 
que o nobr~ presidente do C?Rielho a colloca, que- que adoptilo as suas idéas, que 03 aj udão a rea.li
rendo excluu o senado... l1 ellc lá tem suas boas sa-las; nessa occasiãn, nessa hora é que os minls
razões ; são estas as que e-t tenho. • tros podem ser ministros. Quando elles não tem 

O Sn. PRESIDENTE DO cONSELHO:- Mas não são senã'J época official ms camaras, são officiaes maio-
as que eu tenho. res de secretaria. s~ te em muitas forças faara des-
q Sn. SILVEIRA DA MorTA:_,,, querendo ex- prezarem. o. pa~lament_o,,te~m mu1to pouca orça pa~: 

eluJr o senado de fazer polílica, cu declaro que nilo ser~m vetdadeJros IDIRJS!Jos de um governo col.ls!I 
concordo com S. Ex. tuciOnal. 

Se acaso o nob!'e ministro collocasse a questão em O senado dosempenha uma tarefa que lhe 6 muito 
outro t~rreno, bem; mas aproveita-se de uma questão honrosa, se acaso der ao governo os meios de que 
de recursos Jinanceiros para dar ao paiz mais uma alie precisa na emergencia da guerra. Nós não que
~emonstr~ção da nulliJica!;:lo do senado, que é o que remos aceitar a responsabilidade (eu falia por mim 
Js!o ó A: lmguagem do nobre presidente do conselho só), não quero a rtsponsabilid~de de negar ao go
vai ajudar o paiz a convencer-se de que o senado verno na época actual, quando nós estamos em vcs
composto como está nilo púde mais ser a guarda das pera de uma batalha, rocursos para a guerra. Ueco
libP.rd:tdes publí<~al cm uma epoca cm que o governo nheço que foi uma j.(llerra mal começada, mal susten
tem absOI'I'ido !orlas as attríbuicii~s do parlamento e !ada, e que será mal acabada. 
quer absorver a ultima. ' Porém, Sr. presirlcnte, a responsabilidade, e todas 

Senhoros, é a moda, como eu dizia. Já houve as consequencias dnvem recahir sobro aquelles q11e 
um tempo em que nillnglaterra, apeza1' do antilgo- a hist0Jia imparcial ha de indicar como tcnuo pt·o
nismo da vizinhan(:~, d< s genios nacionaes, foi vocado e> ta guerra para um paiz pac:fico, que visa
moda imitar os francezos, gnslar do tudo quanto era n fúmente a paz. as vir:!orins da industria, e ore
!rancez e alú imitar as st1as instituioi)es de prffaen- gimcn da liberdade, e Corão-nos atirar na imitaclio de 
cia ás 1:ranJeu instituil)õcs inglez 1s. llni M rcinatlo, caricatura do poderes ruilihres, qu~rcndo faztÍr-nos 
senhores, do Carlos II, quando larLI CliJl'o~rd nu~ca nm povo ~u~rroiro, quantia nunca fomos nom dcve
rntrava na camara dos communs, diz a histori:t, o mos se1·. 
nlém da historia diz a chronica do Sr. Victor llngo, o Su. n.tn,io nn CoTEGIPF: _ Apoiado. 
na sua historia de :Silakospeare, quando 1:11'1! Clill'urd 
nunca 9nlrava na camara 1.loscommuns sem escarrar O .~u SJL\'WIA n,l 1\forTA: - N:lo qum·cmos, 
na porta. porém, a reHpon:;abilldHlitl do negar rueios para sus-

O s1. c ,
5 

: . S , .. _C, .1 tenlal' uma guerra,. cmbor.l desastrosa,. mas qno so 
I AN.ANS.\0 Dll INIMJJU · v mo torurnt guerra nacwnal; ti :1gPr<t ó prec1so tJUO alóm 

O Sn. SJL\'EillA DA MAT'Ll: - Sans c rache/' . • ele pobres o dcsgra~ados uito sahiamos doshourallos. r 
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Portanto, senhores, eu voto pelo que o nobre minis
tro quizcr; voto até o papelmoed,,, que é peste; vo
to pela proposta dos f:íO,OOO.OOOflOOO, e, se o nobre 
ministro mais peJir, mais lhe dou. Quel'o que a 
guerm, esta calamidade tamanha que Sil podia muito 
bem ter evitado, appareca na historia com o seu 
cortejo funebre, e o cortéjo funebre da guerra é o 
papel moeda. 

Tenho concluido. 

« 1. • Guilherme Frederico de 1\liranda Monteiro 
de Barros. 

cc Sendo pharmaceutico, e pretendendo matricu
lar-se no curso medico, é dispensado dos exames de 
latim, inglez, algebra e hi1loria. · 

cc 2.c Luiz Manoel Pinto Netto. 
cc E' dispensado dos exames de latim, arithmetica 

e algebra. . 
« 3.• Thomaz Pimentel de Ulhôa •. 

PARECER DA ~lESÁ N. 116 DE 21 DE AGOSTO DE 1867. 

Expõe a mataria de quatorze propo~ições,. quatro 
de 13, e dez de 14 do corrente mez de agosto, que 
a camara dos Srs. deputados enviou ao senado, 
autorisando o governo para n andar matricular 
estudantes nas faculdades de J\ledecina do impeli o 
com dispensa dos exames preparatorios. 

I. 
«.Estão sobre a mesa, afim ·de se darem para 

ordem dll dia, quatorze proposições, que a camara 
dos Srs. deputados enviou ao senado, sendo q11atro 
datadas ·de 131 e dez de 14 do corrente mez de 
agosto. . 

cc O objecto das proposições é autorisar o govemo 
para mandar matricular nas faculdades de medicina 
do imperio diversos estudantes com dispensa de 
exames preparatorios. · 

H. 
« A tabella letra A refere-se á proposicão da 

camara dos Srs. deputados, datada de 14 do corrente 
mez de agosto, a qual autoris1 o governo para 
mandar .matricular cm qualquer das faculdades de 
medecina do imperio o estudlnte Luiz Rodrigues 
Ferreira de Menezes Vasconcellos de Drumrnond, 
sendo para isso .aceitos os exames de preparatorios 
por elle feitos na faculdade de direito de Per
nambuco, 

« E' dispensado dos exames de philosophia, his-
toria e g,·ographia. . · 

« 4• Antonio 1\[oreira Junior 
« E' mandado matricular r.om os ~xames por ellli 

feitos na faculdade de direito de S. Paulo, achando
se portanto no caso do estudante, a que se refere a 
abe lia letra A. . .. · 

«50 Antonio Ribeiro dos Santos. · 
cc Estll no mesmo caso do antecedente. 
« 6' Antonio de Souza Campos. · 
« E' mandado matricular com os exames de arith

metica e geometria feitos na faculdade de direito de 
S. Paulo, mostrando-se habilitado em inglez. 

« 7• Candido Alvaro de Noronha Lima. 
« E' dispensado do exame de historia e geographia 

unico Jlreparatorio que lhe falta. · 
« 80 Eduardo Henrique Pereira de Mello. 
« E' dispensado do exame de mathematicas. 
« 9,o João de Deus da Cunha Pinto. 
cc E' dispensado do exame de historia. 
« 10. Lourenço Darbosa da Cunha. 
cc E' dispensado dos exames de algebra e geo

metria. 
« 11. Manoel Jeronymo Guedes Alcoforado. 
« Està no caso do esludante

1 
a que se refere a ta

bella letra A, e dos da tabe la letra B, com re
lação âs proposicões sob ns. 4 e 6, aceitando-se-lhe 
para matricular-se no 1• anno da faculdade de me
dicina da côrte os exames pre~aratorios por elle fei· 
tos na faculdade de direito do Recife. 

I,V. 

« A bbella letra C, refere-se a duns proposições 
da camara dos Srs. deputados, uma de 13 e outra 
de H do corrente mez. . 

« Os dous estudantes, de que e lias trat~o preten
dem matricular-se no t • anno da faculdade de me
dicina da Bahia. 

cc Cada uma das proposições comprehende um 
estudante, a saber: 

« 1. Manoel Carigê Barauna. 
« E' dispensado da exame do geometria, que lho 

falta. · • 
« 2. João Ferreira da Si! va. 

« Niio se juntando documento algum justifica
tivo desta prctenção, nem mesmo requerimento da 
parte interessada, vê-se que, alóm de derogar-se 
noste caso a ultima P.arte do art. 8(1 do decreto 
n. 1387, de 28 de abril de 185~, que não admitte 
para a matricula nas faculdades de medicina os exa
mes preparatorios, feitos nas faculdades do direito, 
póde acontecer 9ue se derogue tamhem a lei de 4 
de julho de 1811~, que fixou em quatro annos o 
prazo para a validade dos exames feitos nas faculda
iles de direito c de medicina do ímperio, e per~ntij 
o inspector geral da insh·uccão primaria e secunda
ria do município da côrte. • 

III. 
« A lahella letra B refere-se ás onze proposicões 

da camara dos Srs. deputados, das quaes Ires ·são 
datadas do 13, e dez do 14 do corrento mez d6 
agosto. 

« Autorisa a matricula, sendo-lhe aceitos os exa
mes de preparatorios ; feitos na faculdade do direito 
do Recife. 

« Todos os eslLHlantes, de gue ellas tralão, pre
tendem matricular·se na faculdade de medicina da 
corte. 

cc Cada uma das proposições comproho~do um 
estnllante, a sa!Jor: 

v. 
cc Chamando desde já a séria attenção do senado 

para lã? frequen.te.s dispensas, que tirilo inteiramen
te ás le1s o prcstJgiO, e a ,força, que devem ter, c em
baração, ou retardão a dJscussão de medidas de in
teresse geral, a mesa no relatorio dos trabalhos da 
ac~ua! s?ssão legislativa, que terá do apresentar no 
prmc1p1o da do 1868, não deixarâ de occupar-se es-
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pecialmenle deste objecto, que reclama providencias 
efficazes, que de uma vez ponhão termo ao abuso de 
taes pretenções ; o como resumo, e conclusão das 
observacões, que precedem : 

cc Considerando que as proposições, que so achão 
sobre a mesa, devem ter prompta solução : 

cc Considerando que o senado póde julgar suffi
cientes as informações constantes das tabellas an
nexas, ou pedir outras que tenha por necesssa
rias : 

« Offereco o seguinte 

FARECER, 

rc to Que as proposições da camara dos Srs. de
pulados devem entrar cm discussão ; 

« 2.o Que o relalodtl da mesa seja impresso e 
distribuído na fórma do e~tylo. 

cc !'aço do senado, em 24 de ngosto de 1867.
l'isconde de Aba.Pté, rresidenle. -José da Silva 
Mafra, 10 secretario.-Frederico de Almeida e Al
buqrtcrque, 2• secretario.-7'homaz Pompeu de Souza 
Brasil, 3• secrdario ». 

PARECER DA ~lESA N. 115 DE 24 DE AGOSTO DE 1867, 

III. 
cc A proposição a que se refere a tabella letra A, 

tem a ilata de 21 do corrente mez, o comprehendo 
sete J>ensionistas. 

« O numero dos decretos de concessão de pensões 
é lambem de sete. 

« O primeiro nome que se lê na proposir.ão é o 
de Manoel do Nascimento, soldado í:lo 8 • corpo de 
voluntarios da patria, o qual em consequenCJa de 
ferimentos recebidos em combate. cstà impossibili
tado rle procurar úS meios de sua subsistencia. 

« Com relaçllo lts mercOs pecuniarias .. approvadas 
por e~ ta proposição vô·se que, exceptuada a ultima, 
r•s unicos documentos, que as acompanhão e justi
/icão, são as cópias dos decretos de concessão, data
dos todos de 8 de maio deste anno. 

« A pensão, que se exceptua da regra das outras ó. 
a concedida a D . .Justina Placida Martins, vi uva do 
alferes do 16 batalhão de infantaria nlauricio Egy
rlio Martins, fallecido em um dos hospitaes de Cor
rientes em conscque1icia de ferimentos .recebidos 
em combate · 

rr Pt·ova-se por certidões e outros documentos que 
a a~raciada casára com o official fallecido em 21 de 
abnl de 1860 na cidade do Desterro, capital da pro-

Expõe a mataria de duas proposições da camara dos vincia de Santa Cathnrina, e que se conserva no cs
Srs. deputados, ambas de 21 do corrente mez, lado de viuvez, e vive honestamente. 
approvando mercês pecuniarias, concedidas por cc De uma cet•lidito da contadoria da !besouraria 
decr~t-Js do poder executivo, de 8 e 25 de maio de falenda de Santa-Catharina consta que o marido 
deste anno, cm attenção a servi11os militares pres- da agraciada, marr•.hando para a guerra, deixára à 
tado3 na actual guerra contra o l>araguay. sua mulher uma CGnsignação mensal, que lhe foi 

paga até o 1• de dezembro de fS66, que foi quando 
I. pela publicaçffo da ordem do dia n. 534 se soube do 

cc Estão sobre a mesa, afim de se dmm breve- fallec!mento do o~cial; e da fé do offic.io, que. se 
mente para ordem elo dia, duas proposições, qun a ach~ JUnta por certidão, vê-se que o offictal. fallectdo 
camara dos Srs. deputados enviou ao senado, tendo servtu na. campanha do Ur~guay, que termmou com 
ambas a data de 21 do corrente mez de agosto. o convc01o de 20 de !eyer.etro, o, durante a guerra 

,1 o objecto das proposições ó a approvaçllo de con.tra o Paraguay, asSJStm aos ataques de ~7 de 
mercês pecuniarias, qt1e por decretos de 8 a 21 de abrtl de f86.6 contra as força~faraguayas estaeiO~a
maio deste anno o poder executivo, em attencão a das em I.tap1rú, e aos de 2 e ~· de ma1o, ·8 19 de JU· 
se1•viços militares prestados na aclual~tnerra cóutra lho do d1to an.no. . . 
o Paragu~y, tem concedido, já a militares, que, . rr Sendo fendo neste ultimo ataque b~txou ao hos: 
ficando mutiliRados para o serviço do exercito em P•!al de sangue do acamJ>ament~ no dta 20, .o dah 
consequencia de fertmentos recebidos em combate fo1 transportado p~ra o âe marmh.a em Corrtentes, 
não pOdem procurar meios de subsistencia, ou ca~ onde fallece~ ~m 2n de agost~ segUJ'!I~. 
recem de meios sufficientes de subsisteneia, já a " cc O reqummento da agrac1ada ~o1 mformado, .em 
famílias dos que fallecêrilo em combate, ou por ou• ~~ de março deste a'!no, pelo pres1dente da provm-
tras causas que se declãri!o, cta de Santa Catharma. 

II. IV. 
«A mesa, de conformidade com os precedentes es

tabelecidos, formulou, sob as letras A e n, as duas 
1a!Jollas annexas. 

a Cada uma dellas refere-se á proposição corres-
pondente da camara dos Srs. deputados. 

·a As t~bellas contém os seguintes esclarecimentos: 
cr 1.0 Os nomes dos pensionistas. 
« 2.o A classe, bem como a importancia annual 

das pensões. 
a s.o A data dos decretos de concessão. 
« 4,0 Os motivos, que os justificão. 
cc 5.o Os documentos que os acompanhão. 
cr 6.D O numero tios decretos do concessão. 
rr 7.0 O numero dos pensionistas. 

« A proposição, a que se refere a tabella letra D, 
tem, como a antecedente, a data de 2l do corrente de 
agostn, e comprohend~ quatro pensionistas. . 

cr O numero dos decretos de concessão de mercas 
pecuniarias rl lambem de quatro. 

cc O primeiro nome que se lê na prog,osicão ó o 
do Simão José de Aragão, soldado do .JO co'rpo do 
CaQadoros a cavallos, o qual, cm consequencia í:le fe
rimentos reeebirlos em comb~to, Jicou impossibili
tado de procurar os meios do sua subsistencia. 

cc Com rolaç~o ás moscas pecuniarias app1·ovadas 
por esta proposlcão, as dttas primeiras apenas Wm 
por documentos fustifiaalivos as cópias dos decretos 
de concessão, totlos datatos de 25 do maio. 

I' 
! 
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« As dtl~S nltirn:t•, além das cópias dos decretos 
tle concessão, achão··>e in>truidas com outros do· 
cumPntos. 

« Estas ultimas pensões farão concedidas: 

1'1 imeira. 
c AD. 3fari:L Amalia Pereira, viuvado tenPnle 

da guarda nacional Marciano da Silva Drum1 falle
cido t m consequencia da enfermidade adquirida em 
campanha 

« Por uma juslific~ç~o feita no juizo municipal 
da r.irlada da C•choeira, da província de S. Pedro do 
llio Grand~, e julga~a por s'ntença em tt de teve
r~ iro do corrente anno, prova-Fe plenamr·nto que a 
agr.ci~da caMãra como olfi•·ial fallecido em 10 de 
s· lembro de f862; que d<slo mutrimonio lleflrllo Ires 
ft·ha~ de menor idade e t(Ue a agraciada com sua~ 
lilh;;s fóra sempre alimentada por seu marido atil 
o seu r.u .. cimento. 

r Prova-se mais qae a agraciaJa con'e·va-se no 
€slauo de viuwz, e que, assim durante a vida de 
sou marido, corno depois da 1ua morte, tem lido 
sempre um procedimento recatado e honesto. 

« O presitlentd da província, informaniJo ore
querimento daa~raciada em 28 de marçode.ste anno, 
conclue o seu officio nos srguintes termos: 

rr F.m vista dos documentos com ~rre a suppli
« cante instrua sua peticãn, julgo-a drgna de ler a 
« graça que impelra, prir t~r seu mar~do falleeido 
« em cousequencia de enfermitlades adquiridas em 
campanha. » 

Segunda . 

deu·ao senado circum;tanciatlas informações a este 
respeito. 

• O presidente da prol'incia do niaranhão1 infor· 
mando o requerimentn da a~raciada em t~ !le abril 
ultimo, diz que o official fallecirlo se apresenláfl' 
4qutl'a presidencia com vinte e cinco voluntarios, 
que com elle s guirão para a campanha, e que pensa 
que a supplicants eslá no caso de mcrec, r a gra~a. 
que implora, attento o estado de p"hreza a que 
ficou rdduzida com cinco filhos, tolos de menor 
idade. 

r Além das informat;õos, que se acabão de prestar, 
como complemento e remate das que constão das 
tabellas annexas, vil-se qne a impo1 tancia annual de 
todas as pensões concedidas pelo poder executivo, 
contempladas e approvad~s palas duas proposi~ 
ções, que se achllo sobre a mesa, será de 2:6088, a 
saber: 

'' Tabella Letra A • • t :0928000 
» » n. • 1:5168000 ---To la I. · • · • 2:6088000 

« Como remmo, e concluslto das observaçõe~, 
que procedem, 11 mesa: 

« Considerando que, conforme o art 102 § 11 da 
constituiçlto, as mercês pecuniarias dependem da 
approvação da assembléa geral: 

« Considerando que a concess~o de mercês peeu
niarias augmenta a despeza do esla1lo: 

« Consiilerando 11ue uma das mais imJiorlantes 
attrihuições da assernbléa geral é ze'lar e listlalizar 
a d~speza publica, prdegando, em beneficio do tra· 
halho e da industria, a sorte dos contri!Juínres; 

OJI'erece o seguinte: 
PARECER. 

« AD. 1\l,riana Ri~a Ser•jo de Castro viÚn do 
c:• pitão da .~:uarda naciooat Agostinho Raymundo 
G Jmes de Castro, fallecido em consequencia de 
moi~~ tia ad 1uirida em campanha. c t.o Que as proposições da camara dos Srs. de· 

"P r uma cer tid;lo flas:ada cm 30 de novembro pulados devem entrar em discussão : 
de 1866 pelo eserivão da camara episcopal do 3Ja- c 2.o Que o relatorio da mesa deve ser impresso, 
ranh:!o prova-se que, em virtude de uma justifica- e distribuído na !1\r·ma do estylo. 
ção a que s~ pr~c~deu nojui~o eccle$iaslico, o rev~- r Paço do 1enado, em 2l de Agosto de f867.
rendo proVISor JUIZ das JLIShficações mmdára abrrr Visconde de Abaeti, presidente.-JoFé da Silva ,lfn,. 
assento de casamento. a 2~ de ou.tu!Jro de 185'7, pelas fro, t.o secretario.-Frederioo de Almeida e .. 1/lm· 
5 h~ras d.a tlrdc, ~a rgrt•Jl ma~rrz de Nossa S~nhora qnerq11,, 2.• secrchrlo -Tkoma: t'tJI'Ipeu de Súu:a 
d~ Concerção, da crdade de Vranna, da provmcra e Brazil s.• secretario. u 
hrspado do Maranhão. ' 

PARECER DAS COIIIllSSÕRS DE LEGISLA_QÃO E NEGOCIOS 
RCCLBSJ,ISTICOS LIDOS ill SIS3ÀO DE "A7 DE AGOSlO 

DR ]867, 

« Prova- se mais por cinco certidões de baptismo 
que do consorcio da Pgraciada com o official actual
mente fallocido llcári\o cinco filhos, sendo todos de
ciJradcs legitimos nas ref~ridas certidões, aliás de 
data muitil anterior á justilicaçlio. 

« Prova· se linllmenta pela certidito da guia do Foi remettido As eommissões de legisla~'lo enPgocios 
marido da agraciada que este fallecêra no hospital eccl•·aiasticos, acMndo-se em 2• di·cussão na 
em 28 de janeiro de f867, achando-se pago e justo sessio do corrente anno, o seguinte pr·oject''• vindo 
de contas até o fim do dezembro antecedente, e bem da eamara dos doput dos no anno dA 18611 o 
assim que consignava a sua familia sessenta mil réis impresso para ser drscutido no senado sob u. 171. 
mensaes. A as~emhléa gera! resolve: 

« E' esta a srgunda justificação que nesta sess~o Art. t.o Fica revogado o art. 2• e seus paragraphc s 
l~m sido presente ao senddo, feita e julgada no do decreto n. f9ll da 28 de março dA 18i'l7, e rt~la
juizo ccclesiastico para se m:1ndarem alirir no res- helecido o recurso á coróa, por quolquer pro codl
Jlectivo livru assentos do casamento, que nelle dei- mento dos prelados regulares contra seus subd.tos, 
xárão do lançar-se em tempo opportuno, havendo ainda em materia correccional1 e das suspensue1 e 
apenas um caso do excepção ne~ta regra, que ú o interdiclo~, que os bi~pos judrcial ou exlrajuuit:ial· 
de que se occupou a mesa. no parecer n. 1 H, em que ' mente impuzerem ·nos derigo!. 
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Art. 2 o Os empregados publicas ecclcsiasticos, 
· que perceberem congrna~, 01 denados ou qualquer 
estipen~io pelos cofres publicos, ~ómente poder~o 

: ficar pnvados de parle ou do lodos os seus venCI
mentos, nos casos e pela fórma qne as leis tllm de
terminado para os emprPgados puhlicos. 

'' ln ambigua vocclegis ea po/ÚlS ar.c•'pienda est sig· 
nificatio q11m vi tio carent-prmsertim eum otiam vo
l!mtas lcgis f,'V hoc col/igi potest. 

Lei 19 11 de Legib. 
« Prior atque potcntior est, q~tam vcx mcns di

cenlis. » 
Art. 3•. Fi cão revrgadas as disposições em con

trario. 
L. 7.• § 2.• 11. da sup. legal. 
Pois bem, sendo a intenção do c0ncilio, como se 

vê pelo cap. 1• e pelo preambulo da seccào 14, am· 
pliar e !aeilitar a autoridade dos bi~pos 'para refor
ma do clero ; « et ut liberius id rxequi possunt » a 
disposiç~o da 2• parta do referido canon seria dtf
fectiva, faltaria ao seu fim, se a suspensão, como o 
accesso das ordens, não pudesse ser pGr igual, e por 
identidade de razão, determinada pelos bispos ex 
in(ormata eonscientia; na 1·erdade, como d.z Fag
nano, se assim não fura, nenhum podar o concilio 
teria cr nferido ao~ bispos alél!l do po ler ordinario 
que elles já tinhão, porquanto ainda ninguem duvi
dou ~ue os bispos pudes em suspender os sacerdotes 

Paço da camara dos deputados, em 29 de agosto 
de 1866. 

Este projecto foi c.fTerecido ã camara dos dPpllla
dos pela resp1ctiva r.ommissão de negocios 'cclesias
ticos por occasião e em consideraci'!o da representa
cão dirigida ã mesma augusta camara pe.los conegos 
ila sé episcopal da pr,wincia do lHo-Grande do Sul, 
os presbyteros Jerr nymo Proco!lio ele Oliveira Nunes, 
João Ignacio ele lliltmcourt e José de Noronha Na
poJes Mas! a, em co11sequencia da suspensão de or
den~, officios e beneficios a que forão condcmnados 
pelo llxm. bispo diocesano ex informata conFcientio 
por portaria de 31 de agosto do anno de 1865, por-

. faria que se acha entre os papeis juntos. 
judicralmente e por crime manifesto . 

Sendo a base do projecto o parecer da com missão 
da camara dos deputados, que o precedeu. tem a1 
eommissões do senado como essencial a analyse dos 
fundamentos do mesmo parecer: to quanto aos ca· 
nones: 20 quanto ao decreto d6 28 do março de 1857 
e leg!slacão anterior; 30 quanto â suspensão dos be
nefiCJos. 

I. . 

QU.INTO AOS CANONES, 

« Os peticionarias, diz o parecer, farão suspensrs 
·pelo Exm. bispo ex informa ta conscimtia sem du
·vida fundado na disposição eum honestir1B do Conci
lio Tridentino, secção 14 de reformatione cap. 1°, 
a qual por uma int.lligencia forcada entendem al
guns canonistas que os bispos têm ampla jurisdie
ção de suspender de. ordens e dos ~fficios an~ex~s 
aos benefic1os os clwgos, por de!Jctos eccleslash'
cos, sem estarem adstrictos á fórma do processo por 

·crime occulto, cuja prova seja dillicil e possa trazer 
· infamia ou escandalo. » 

Não é· forcada e>sa inlelligencia do concilio como 
as commissõés do senado vão tlemonstrar. 

O texto do concilio é o srguinte: 
« Si cui ascensus aci sacros ordine a mo prelato, 

·ex quacumque caura, etiam ob occullum crimen 
· q~omodottbet, etiam extrajudcialiter fuerit inter
dlctus.-

« Aut qui á suis ordini~ns, seu grad1bus, veldigni-
tatibus ecclesiastices fuerit su1pensus .... » . 

A ques!~o é se ss palavra s-ob occultam crimrn, 
· quomodolibet, etiam uvtrnjudicialiter-que se achllo 
na 1• parte do cannn, rdativa ao accesso das ordens 
são applicaveis il 2• parto relativa 11 suspensão das 
ordens. . 

A applicaç~o resulta dos principias mais triviaes 
· da hermcneutJCa. · 

Como se resolvem as obscuridades de uma lei ou 
as difficuldadcs no entende-la e applica-la? 

Sem duvida pelo sentido que mais relação tem 
·com o seu objecto, que molho r se conforma com a 
inlen11ão do legislador, o qno se descübre pelas vistas 
o motiVOs da lei. 

Quando, porém, a disposição do concilio fosse du
vidosa, qual o podar cornp'tente para interpreta-la? 

A int•rpretaçi!o compete ao poder que fez a Iei
cujus est ct,ndere- e pois não é o poder temporal 
que ba de interpretar a lei da igreja: não ê cada um 
de nós que póde faze-lo arbitrarhmenta. 

O podl'r consliluiJn pela igreja para intrepretar o 
sagrado Concilio da Trento no que diz respeito ao 
dogma. é o Eanto padre, e no que diz respeito 11 dis
ciplina é a sagrada congr•gaç:lo dv c~ncilio, consul
tado o santo padre. 

E' o que estabeleceu Xixto V em sua bulia- Im
mms~ mterni-22 de janeiro 1588. 

« Eorum quidem decretorum quro ad firiei dogmata 
« pertir.er.t, interpretationem nobis ipsis reserva
« mus. 

« Cardinalibus veró P' rofcctis interprelationi et 
« execulioni concilii tr1dentini, si quando in bis 
« quro de morum refwrmationo disciplina a c mode
« ratione, at ccclesiasticis, ali is judicii que hujus
« modi statuto sunt, dub1~tas aut difficullas emer
« serit interpretaodi faculta tem, nobis tamen ccn
u sultis, impertimur. » 

Tollitur quantio. Diversas decisões ela sagrada 
congregação, 22 de junho de 1528; 3 de fevereiro 
de 1593: 21 de março de 1643; 29 do novembro de 
1657: 16 de dezembro de 1730: 2l ele agosto de 
1135; 2i de novembro de 165~; 8 de abril de 1818: 
tem resolvido uniformemente qne á disposição da 
1• part.l do cap. 10 seccão 14- ob occ~lllum crimen 
etc. -se deve entender repet:da na 2• parte, e que 
aos bispcs compele ex informata conscimtia não só 
recusar as ordens, como suspender as ordens. 

Ainda mais o santo padre Pio 1X, confirmando a. 
citada decisão da sagrada congrig~çilo rle 8 de abril 
de 1848, diz que os bispos ttlm 'o poder de 1 uspender 
ex informal a conscienti a e desta suspensão não se 
púde appellar para o metropolitano, mas só para a 
santa se, sendo que aqnelle que vidar a dita suspen
são incorrer<l em irregularidade. Guil!ois, tom. 3• 
pa~. 610 nota. 

llinalmente a bulia auctrrem fiàci conuemna por 
falsa, perniciosa, in tridcntinum in[nricsa a propo-

I 
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siçilo do synoilo rlo Pisloia qu 1 d,clara invalidas as 
suspensu:s c:r; informara conscicntia. . 

Em que 6 qne isto contra liz a doutrina pouco antes 
c!Hamente enunciaJa pur llenedicto XIV? 

A' vista deola interpret:1rãG aulhen!ica em uma ma
teria toda espiritual, sobre' relações do bispo com seu 
clero, e só relaliva ao exercício de ordens. não élicito 
entender por outro modo o Concilio de Trefito, sem 
violar manifestamente a independencia da igr• ja, a 
qual tdm, como lodos os poderes con.tJiuJdos, o 
direito de interpretar os seus actos. 

A commis;ão, tendo invocado a interpretação au
the~tica da s~grada congrPgação, poderia concluir 
~qUI o seu trabalho na parte canor.tea. se o [Mecer 
da commissilo da camara dos deputados não ti-· 
vesse avenlurado proposições q11e por inexactas e 
temer~rias não podem p1ssar seai impugnação. 

ND p1•imeiro caso estabelece elle que o bispo póJe, 
era viriiJde do Concilio 'fridenlino, em certos cas· s 
sn-pPnder fX priva ta tantum scientia; no segundo 
diz .que ainda que isto seja verdade1 nilo conviria que 
o b1spo estabel;cesse em seu synouo como uma me
dida gml e ordinaria per modum universalis statuti, . 
com1 se exprimo o m9smo pontífice, esse poder de 
suspen•ler das ordenl ex in(ormata conscientia, o· 
qual só lhe é pe.rmittido pelo concilio em r.asos es· 
peciaes e não com uma regra geral e ordinaria. O que 
se fez 1 Supprimiu-se a primeira parte do text-> de · 
llenedicto X tV, f~z-se dizer a esta sabia pontifica que 
não é licito ao bi.1po suspender ex in/tJrmata can
scicntia, parq,lc seria istJ mostrar soberba e tvrannia; A~s1m que (I) o parecer affirrua qn~ só alguns ca

non!slas aJoptão a intelligencia que o meswo pare
cer 1m pugna. 

A verdade, porém, está na proposição contraria. 

D~UIX, 

Eis ahi tambom o que diz o bispo do Pará contra · 
Porquanto, a excepcão d~ Gilmt e Von E~pen, lodos 
os canonistas que as commissões conhecem, pensão 
que a disposição da t• pnte do cap. I•, secção l!l 
do Concilio Triden,lino é applicav~I á 2• parte .. 

O mesmo Von Espen, como dJz uma autoridade 
respeitavel, peu con.tant d~ns tes opinions enseignc 
la m~me chose. Jur. Ecclesiast., P'•rle 2• cap 2 o 

c.,m effdito Von Espen declara ahi que o recursD 
â corôa não é cRb:vel em materia correccional. 

esta citação. · . 
. Diz Uuu!x com todos os expositores, que pua o 

b1spo se afastar da regra geral e suspender ex inf.;r
mata conscientia deve ler um m~tivo grave. 

O que é o mesMo que dizer que, sendo esse mo
tivo grave, o póde fazer tanto nos crimes occultos, 
como, ajunta ell~, nos publicas. E é esta precisa
mente a celebre e muito conhecida opinião de 
Mr. Bouix contraria a de outros canonislas,sobreludD 
rcmlnos. EliA sust~nla não só poder o bispo sus
pender tx ir.furmato; conscier.tia nos crimes occul
tos, o que todos a1miltem, senão lambem no.1 pu-· 
blicos, valendo-se das palavras do concilio «cliam ab 
occultam crimcn,-ainda pnr c·ime occulto. Pois 
bem . Faz-se dizer a Mr. Douix que o julg·tmento · 
cxlrojudlcial deve. ser por cr.me occultl)1 sem o ~ue 
o bispo obra illicitamente, porq•to não tem motivo · 
sumcicnte para o(as/ar·SB da (ó'!lltl ordinaria! ~ 
Cita-se a ob'a deste autor. Inst. Canon. De Judi
ciis Ecclesiasticis, onde elld ensina justamente o · 
contrario. · 

Outrosim (2) o parecrr invoca a seu f!Vor a auto
ridade de Denedicto XIV e de !louix, mas truncando 
as palavras destes canonistas, e fazendo-cs dizer o 
centraria do que diz;m ! ! 

DENEDICTO XIV. 

A.s commissões pedem licenl(a para transcrever 
aqUI contra esta citaç~o o seguinte trec!Jo de uma 
representação do illustrado bispo do ParA, recL
mando perantJ a assembléa geral contra o prcjecto 
de que se trata. . 

« Ousou-se cihr Denediclo XIV, mas truncando
lhe o t~xto, e alterando-lhe comJllotamcllte o senti
do. DcnedictD no aurfo tratado ilo synodo diocesa
no Liv. 12. cap. 7.o depois de referir o texto doca
pitulo Sl!pracitado do Concilio tridenlino, diz nos 
termos mais formaes e positivos.:- Destas palavras 
(do concilio) se colli~e que pódeo bispo por occulto 
crime ainda extr~judicialmente conheci lo não só ro
moç~o ãs ordens su~eriores, mas prohibira ainda o 
fXercicio das ordensJã recebidas.- E cita em abono 
desta doutrina o censt.mte e perpeluo sentimento da 
sagrada congre~ação que acima citamos. Depois do 
que continua o J!lustre pontífice: 

« 1\las, posto que estas causas sej~o mui verdadei
ras(quamquam l!rec verissima sint) todavia fôra re
prehPnsivel o bispo que no seu synodo decl.rasse 
que d'ahi por diante suspenderia das ordens só ex 
privata BCicntia clerigos, que soubessem ter delin
quido g1·avemente, bem que o delito delles não pu· 
des!e concludentemente provar-se no fóro externo, 
ou nl!o conviesse traz~-Jo ao conhecimento de todos, 
porque semelhante constituir,ão mostraria uma certa 
U!llbi~ão o ostentação do poder, e o bispo seria COil
sulerado como dominado do soberba, como queren
do assentar sobro sou clero tamanho domínio qtto 
lil'grn~rasso cm Olliosa l.yrannia. '' · 

As commissões cit.'io as seguintes-palavras de Bou · 
ix para ficar patente que foi citada de falsa a su. 
autoridade. 

« Episcopo nempe compelere potestatem ex.traju · 
« dicialiter suspendiinc~su etiam publici criminos. u 

« Ainrta ·mais (3'/ o parecer soccorreu-se á auto
ridades do concilio 1cspalense 2•· 

Alas este concilio é provincial e os concilias pro- ·· 
vinciaes devem observar- de inducenda observa· 
tione ( Fa~nan<l) e não contradizer ou interpretar er.n 
caso de duvida os canon:s geraes porque este poder , 
é da santa sé. 

« Solius papro est genaralus canones condere: 
« lpsius est concilium gmerale confirmare et ejns 
a constiluliones prob1ro vel improbara et interpre-
« tari- Barbosa » · 

E isto é expresso na formula da profissão de fé · 
com que os concilios provinciaes iniciilo as suas func-
' Õ'S 
• cc Cmtero ilom omnb á sacris canDnibus et rocume-
" nicis concilios ac prmcipum lt sacro santa tridentina 
<c !>ynodo trarlita, definita et declnrata indubitanter 
« r~cipio atque proficeor. )) 

Assim quo não se pótle conlratlôr a um con~ilio .. 
~oral :t di· plsi~:1o de um concilio lll'ovincwl. 



116 APPENDJCE. . 
·Além disto o concilio b~spalense 20 é anterior ao 

Concilio de Trento, quando os biFpos não tinbão a 
alfrJbaição de suspender e.1: informata conscient•'a 

Seja como tõr, mostra o Jllustrado bispo du Par~ 
no seguinte trecho;- que ni!o é applicavel ao pro
Jrosit·J da commissão da camara dos cleputados a dis
posição do citado concilio hespd~nse 2• quando 
mesmo sua autoridade valesse alguma cousa contra 
a do concilio geral de Trento. 

P.IRTl! fi, 

DecrEto d~ 28 de ma"ç 1 de 1S)7 e ltgislação anterior. 
Eis ahi como o parecer se exprime a respdto do 

citado decreto : 

O qu~ diz, porém, aqudle concilio f 
·Diz que: 
« Os bispos nã~ podem cnndemnar aos presbyteros 

sem processo com poder tyrannico o sem autoridade 
dos canones por odio e por invrja e sem provas 
certas do cr1me, e deixando-se levar por illfor
maçõcs sem fundJmento. Jl 

• Potesta!o tyrannica, non aucloritale canonica, 
« odio invidiaque permoti a1 lcvem-opinionis au
« rem condomnant (prrosbyleros) quorum crimen 
cr non approbant. • 

« Em verdade o que é que isto prova contra a sa
bia disciplina ell!bel.~cicla p~Jo concilio ecum~nico 
de Trento? Jll houve q_uem pretendasso que o bispo 
pôde smpender os clengos contra a fórma dos cano. 
nes, e do mojo l.!io justcmente reprorado pelo con
cili·l h1spalense? Todo o mundo sab1 que a santa 
iprej1 que dâ aos bispos aquclle direito lhes marca 
os limitc.g e as condicões c.:m que deve ser exercido 

Fi••nlmente (4) o párecer ainda cita, como se fosse 
n Feu Íd\'Or. a autoridade do distincto canonista bra
&ileiro o fullecido lJispo conde de lrajA, cuja opinião 
e lambem c:ntraria ao mesmo parecer, como se vê 
pela seguinte transcripção: · 

a J.O Lendo-se com altoneão o texto do Concilio 
Tridenfino e s•breludo consilferando-se o 11m domes· 
roo concilio manifestado no proemio da sobredila 
s~cçi!o XIV, 9ue era rtf rmar e aperfeiçoar os costu
mes dos clengof, dando-se para 1sso os neces!arios 
poderes aos bispos, vê-se que o c:mcilio nlo poderia 
l'estringirlaes pod~ras dando-os sómentepara recusar 
ns ordens sem que ao mesmo tempo os désse pua 
Nusponder das ordens e de 'utros cargos, ou honras 
ecclesiasticas, o que seria mais necessario. 

« E JlOh aqllellas palavras-ex quac•1mque causa 
c'ir.m ob occultum crimm q11omodo Met extrojudi
oialiter; postas ao sPgundo membro do peiodo affec· 
&.lo igualmente o terceiro sem q11e fosse necessario 
•pie o concilio o repetisse. 

c E pre'endeu (o decrel•) esse res11U 'doin~onditu· 
cional revogando leis que nos nas:br~o de Portugal 
com a'legi-lwo civil arran_c.anda a UI~ do~ po1erq~ 
do e~lado uma de su1s ma1s b. ~~~~e md1spensavPJS 
r~g21ias, com n qual prclegia os cidadãos ~ontra vio-
1.- ncia e o~pressões, que muitns vezes podew tender 
a ilns noc1vos ao mesmo estado. » 

O puecrr, p~ri!m, nlo demnmtr~u como cumpr!~ 
essa arguiçil.o tão Irem en-h; Tii\o dNo. e não pod1a 
dizer qual foi a l1:i que o de~r~to revogou . 

Sem d11vida o pmcer é w~.n~to na apreCJaç1i~ do 
decrE·to de 28 do nmço du 18.1'1. que ahhs, no d1z~r 
de uma autoridade insuspeit!, ú fJllecid~ Li~po. c 10de 
do 1-aji-restaur• 11 e orgamsou a ant1g~ leg1sla~ão 
a l'e8peito- (§ 1,428) · 

Para apremar bem o de)rel<l de 28 de março de 
f85'1 compre sabPr a sua historia 

Os recursos A corõ~ eri\o da compe!eneia dos lri
bunaeA da relação pelo decreto· de 19 de !svereiro 
de 1838; que regul, u o processo do8 mesmos recur-
sos. . . 

Baixou )Jorém a lei do 29 de novernbro de 18if, 
que no art 7.• attribuiu ao conselh'l de esh~o a 
compelencia p .ra conh~ccr dos abusos das autorida
des ecclesia~IJcas. 

DJhi senliu·s~ a necessidade de r utro pror.e;so 
para esses recursos, por quanto a fórma !od~ j•ldi
chria, estabelecida pelo decreto de 1838, erl mcom
palivel com a nova JUrisdir.çilo, e muitas duvidas ha· 
VJi!o oc•orrido na applicaç~o do mesmo decret>. 

O ddcreto de 1857 veio, poi•, preencher ma ne
cessidade geralmente reclamah. 

Assim que, o dPcreto de 1851 r!'gulou a ma teria 
em relação â competencia do conselho .de estado com 
o mesmo direito e cnm a mesma aulor1dade com que 
o decreto de 1838 a tinha re~ula1o a re~peilo das 
relacões, is lo é, c·m a autoridade cor. ferida ao go
verno pelo arl. 102 da constituição. 

Ora, ahlm da pule relath·a ao processo, a qual ti 
de natureza regulamentar, o decreto não fez senllo 
consolidar, ou codificar a I· gisloção a respeito da 
competencia e dos casos do recutso fi corõ1, seus 
effeitos e exP.euç~o. ' 

« 2. o Se isto pudeR se fazer duvida, nlio o seria 
presrntemente, quando tantas decisões têm partido 
ola s~cra congregarão, resolvendo questões Acerca do 
texlo.- l"um hosnestius-e todas estas citações con
li' mãoainldlligoncia g,erai que a.s palavras do concilio 
rddiem-so ao poder de confem ou negar as ordens 
e de as-su•peuder » 

Se as commissõesnil:otemessem abusardaallençh 
do senado, poderião indicar a legislaç!lo em que Me 
fundou cada um dos artigos do decreto de 1857: 
tratarll. porém, dos artigos contestados. 

A injustir.a do parecer da commissão da camara 
dos deputadôs torna-se salientP, Jogo que se vê o 
art. I• do decreto, em o qual estilo consagrados 
ilelmente os princípios fundamentaes do recurso fi 
coróa. 

JJiopo conde do Irajá elementos direito ecelesias
lico § L48:. 

t:uncluem as com missões que o parecer da com
missiio da camara elos de pulados, em o qual se funda 
"p•oject0, !ubmotlido h• je ao senado na parle ca
Jwnica Iom contra si a interpretar-ão aulhentica da 
i~r>ja, c a nnlondarle de todos os' canonistas 11 cuja 
I cn!c so distingue llo 1cdicto XIV. 

E1s ahi: 
Art. t.o Dâ-se recurso á corõa: 
§ 1.0 Por umpaçllo da jurisdicção o poder tem

poral ; 
~ 2 • Por qualquer CPnsura contra empregados 

civis em razão do seu ollicio; 
~ 3 • Por notaria violcncia no exerci cio da j11· 

risdic~llo o potler espiritual postergando-se o direito I 

I 

i 
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nalmal, on os canones recebidos na igrej·t brasileira. A corba em. materia espiritual, quando ha manif..stif 

O primeiro par~grapho contém a diSposição da violencia1 e a matPria é grave, o que ae nlo doi no 
ord , li v. to, til. 12, § 5.• · cuso da JUrisdicçAo disciplmar, que o Coneillo de 

O R• g11ndo paragrapbo é funda~o na provialo ré- Trento confere aos bi!J!rs cm iFI(urnrata t:omciBfltia. 
· gia dd 10 de março de 176i. 3.• Na incompatihiliíhde do recurso A corba coru 

O terceiro paragrapiH contém a disposiçllD ·da ord. o pod•r di~ciplinar dJs bispos ex i•.formala con· 
li v t•, til. 9•, § 12; a! varA de 11 de ~utubro de smntia, porquanto, n1o dtvendo os bispos manif, s .. 
1786, § fo, e 23 de ag >slo d~ 1770. lar senão hanta sé sell tamt11m secli opoAI••Iicm as 

-Náo sab~m ss como1issões que outros cuoa haj, cau~a. d·l suspensão; o pojer temporal ou decidiria 
ou pos~a haver de recursos A corôa além daquellds topos os recursos sine causm cognitione, perturban· 
que e• tão collig•do.~ no art. 10 do decreto. do aslim 11 relaçõr1 de aobordinaçfto do clero com 

1\m sentido opposto ao dll parecer da commi&alo o seu bbpa, ou se veria na impossibilidade· de dd· 
o íallecido bi~po conde de Irajã, na nota ao§ U20, cidir 01 recursos. 
accusa o decrdto de 1857 por haver sugmentado no Além disto 
art I• mais um r_,so de recurso, de que nao fdllavllo Ponderilo as .rommissõea: 
as antíg1s leis, isto é, o caso da cemura conlr~ os 1.• Que a mesma rgreja gaiJicana, em a qual o re· 
em~regados publicas, err. razilo do seu officio (§ 2<). curso ã corOa é amplissimo, ahi a juri•prudencia do 

E•lo c1so, J!O'ém, se acha na cilada provisil.o de conFelho de estado t~m repellido os recursos das 
lO de março de 1704-, que cassou a rxcommunhlo penas espirituae·, impostas pelos bispos aos padres. 
fulminada pdo conFg·l da Santa Sé da Guarda, Pe- Eis ah1: . 
dro Luiz e Souza contra ocorregPdor da· camara do c Q l'd n'appartient qu'aux 111etropolitains de re· 
l'inhel por actos de su~ ju isdieçllo rorm~r Jes decr~ions en matiere d'interdit et de dis-

Manlldos, como forão no art. fo do decreto, todos cipline emanées de lá jurisdrction episcopale.-Cor
os casos de recurso á corôa consagrados pela l~gisla- menin • 
ç:\o anterior, C·JITJO é e porque ~ que o parecer diz Questão : . 
que o decreto de;fruiu o recurso A cor6a? « O conselh1 de estado póde, mediante o recurso, 

A commissào da camara dos deputados resume e apptl comme d'abus, tomar conhecimentiJ de um 
fdz con1istir o recurso .1 corôa no unico ponto-da iol rdicto à sac,is pronunciado pelo bispo contra 
suspensão correccional-que aliá~ nll.o é senilo uma u'n padre em razllo de sua contlucta rPprebens'vel 
e.xcepçào, e por caula desta exc~pção considera des- 'l escript a calumniosos contra outro p1dre da mas
Ir ui do o recurso ã corôa, conhecrdo de t~mpoa im- ma diocese? 
rnemoriaes nos diversos paizes catbolicos, usado em Não. 
Franç' e na Hespanha e praticado em Portugal ainda r Considera~do qne o interdicto é uma pena eano-
ant's de D. João I I nica cuja applicaçllo f1z parte da autoridade Ppisco-

1\las esta exrepçllo, só reMiva A jurisdicçlo cor- pal r~jeita. ele Aresl1 de UI de fe\·ereiro de 1840 .» 
~ecr.ir.ml, dde~róe a r-gra geraJ? E~la excepçlo serh No mesmo sentido outro are~to de ~~ de julho 
mfnndada ou 11leg I)? · de 1839 em caso semelhante. Vade Dupan (qu~ não 

E' o que as com.missõe1 p18sã~ a examinar. é suspeito) Man11al do Dir. Publ. Eccluialltco 
A excepção de que ee tr.;ta estfl no art. 20 do de- 2.• Que essa jud;dieç!o disciplinar, que,. sem 

creio que diz assim: fórma de juizo ex informa ta cnnscimtitJ !oi _attri-
Art. 2 • Nilo ha recurso A corba : buida aos tiispos pelo Concilio de Trento, 6, mutalls 
§ t .• Do procedimento dos preladoa r~gulares in- mutandis, a mesma juri~dicçAo que. a citada carta 

tra c!austra contra seus subditoa em materia correc- r~gia de f654 reconhece nos prelados regulares, na-
cional. gando recurso della: 

§ 2.• Das suspensões e int~rdictos que o8 bispos E merecem estes mais confiança do qua 08 bispos? 
extrajudicia'm~nte ou rx in(ormattJ comcimtia im.- E' a mesma jorisdicçilo que a nossa lei temporal 
poem aos clerigos Jiara sua emenda e correeçllo. attribue aos jufzes para imporem sem processo rege-

A excepçllo consagrada no§ 1•, relativa aos prela- lar e sem recurso a pena de 5 a 15 dias de prisllo la 
dos regulares fund~-se em lei expressa, carta regia testemunhas que não comparecerem, e rara punirem 
de 9 de maio de 163~. que d11 assam: com 5 dias de prisilo os seus ofliciaes omissos; 

« Em declaração do decreto qae mandei passar E' essa a mesma jurhdicção que a lei temporal 
em 9 de outubro de 1651 : attriboe a diversas autoridades para suspenderem 

« Sc·bre se nilo tomar conhecimento no juizo dos correccionalmente os empregados que perante ellas 
feitos da minha coróa de queixa de religiosos a ti- servem. 
tulo de forl,"a, ou as causas s~jilo julgadas por aeus No poder dos bispos, porém, é que, apezar da pie
pralados ou por juizes apost(,Jicos; lenha o regedor dade que os caracterisa, essa attribuição se considera 
e ministros ib casa da supplicação, entendido quo tyrannica, abusiva, e contraria ao direito natural I 
aquelle decreto tem sólogar nos procedimentos que Como se houvesse um direito natural para o estado 
os prelados ttlm com. os religiOsos seus subditos e outro direito natural para a igreja I 
intra claustra, etc. » s.o Que nenht•m. p!rJgo póde haver de que os bis-

A excepção do § 2• relativa aos bispos funda-se: pas abusem do se11 poder, sob o pretexto de ser o 
f .o Na analogia ou identidade de razão da cilada caso e.-c informa la conscientia, porquanto, conforme 

carta régia de 9 de maio de 165i. os arls f5 e fG do decreto de 1857, o recurso não 
2.0 No arf.(umento a contrariosensu da disposiçi!o depende dos bispos, não é interposto perante cs bi~

da Ord. L. 1 o Til. 9° § 12, a qual só admiltc o recnroo pos, mas pcra11tc o ministro da JU&Ii~a c presidentes 
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de ·província, nuforisados pelo decreto plra decidi- impossihili!ado por qua!quer causa, dous tervos da 
rr n: lngo as questões de cumpetcncia e· efl'eifos de congrua? Das ta lilr o av1so para re1ponder quB não. 
recurso. Ei~ ahi: 

Em con~lusão, nenhuma lei havendo que expres- Que. conl'indo uma providencia I •gislaliva que 
samenle determine o recnrso da coroa no caso de assemelh~ ao emprrgado publico, no caso de apo
suspen~~o ex informata cnnscimtill, o decreto ~enfadaria, o parocbo impossibilitado por alg11ma 
d~ 1857 não se póde consider;r ille;al, estabele- 1las cmsa~ cannnicas, concedendo-se-lhe a congrua 
cendo a excepção do § 20 do arl. 2•, aliás fnndada competente, sem que della srja p ivado o que se 
na analogia da lei de 1654, nos princípios da Ord achar em exercicit,, deve entretanto Jlrevalecer o 
li v. 1• Iii. oo $ 12, no ro•peito devido {l indrpen· costnme da diocese (refere-se a Minas-Geraes) que 
dencia d~ igrrj~ calholica, e aló na dontrina admit- é perceb~r o encomrnendado um terço da congrua e 
i ia pela mr.sma igreja gallicana. . os collarlos outro~ dous tr.rçoR. 

As commis~õe~, finalmenle, ponderno qn'oesfor- ARsim qne, o aviso 1•, não fa!la da todos os I:Jenr.-
ço, com que se _combale essa jurisdicçilo disciplinar, fiei a dos, mas dos parochos aos qu~es se refdre o 
confiada aos biS,POl p~ra regenerar.ilo do seu cl,ro, - enshrme- q'te elle manda prevalecer; 2•, nào 
6 um anachron•smo hoje que a iÍrrrjajii não tem e aflendc a qnnlquer impossibilidade!' mas Ir impo;si
nilo poderâ ler o poder, os privilegies, as riquezas bilidade que a lei civil exige para aposentadoria do 
temporaes, as vocações e a infln,ncia pvlitica que empregadu publico, e a lei canonica para a dispens.1 
c !la tivera oulr'ora, nos seculos a qne pertence a de residencra, isto é drcnça ou muita idade, fHila de 
lrgislação cilada: boje o poder da igreJa é só espiri- juizo ou notavcl insuillciencia (Decrctacs Tit. de 
tu~l, e este poder só influe n1s conscicncias. clerico rogrntantevel debilit,,to). 

O d ireilo de inspecção do estado sobre a igraja E' por nào ser o aviso de 1854 generico, comn o 
não póde ir até o ponto de violar a sua independen- par cer suppôz, que out. o aviso de U de setembro 
cia, romp~r o nexo de suas instiluicões, perfnrbar de 1863 decidiu que não tinha direito á congua um 
as relações do clero com os sellS cldes. paroch' suspenso pelo ordinario, e cuja suspmsão 

não foi resolvida por abs,Jvição, mas produziu os 
PARTE rn seus l'fi'eifo• • 

.A suspensãfl doa beneficivs. As commis1ões d· plorão as privacõcs a que ficárão 
. re:lnzidos os beneficiados em consequencia da sus-

0 paracer ainda é injusto quando c:nsidera exor- pensãn, mas este m:;l n~o é exclusivo efl'eilo da sns
bitanfe o a~to do bispo, porq11e com a suspensão pensão rx i· form 'la con'c cntia, é o mal que resulta 
dos benefic10s suspendeu a congrua creada e regu- de todas as suspensões, mal a que estão lambem su
Jada pela l~i civil, e da qual não podião ser priva- jeitos os empregados civis, e estes com suas f1milias. 
dos os beneficiados, senão pelo poder secular, sen- Certo o poder leghlativo não será justo, mantendo 
do qne, conforme o aviso de 9 de outubro de 1851, as congruas dos bendieh~os suspensos corre ceio
os beneficiados, quando impossibilitados, conservão nalmente pelos bisp'•S, sem declarar ao mesmo passo 
dons ter~os de suas congruas, e a suspensão é nma que ficão mantidos os vencimentos dos empregados 
impossibilidade canonica. civis suspensos correccionalmente peles ~eus cltefes 

E' verdade que no estado actual das cousas e de- on snperiFres. 
pois da seculamaçiio dos dízimos é o poder tempo- O renedio não está em fi r~ r o dteitn da suspensãn; 
r~l que estatae a respeito da congrua propriamente em torr~ar a su~pensão irri~oria e abmrda, conti-
dJta. · nuando o bmefic10 fcm o officio. 

1\1as o acto do bispo não suspendeu directamente O r~me1io está nos canones paroclttu recurrat 
a congrna, ni\o falia ila congrua. po~lquam dedcrit .•ia na emmendat1onis, Causa Lnçon, 

A suspensão da congrua é indirecta, e como con- 8 de abril de 18.iB 
sequenc1a necessaria da suspemão do officio, por- Entendem portanto as commissões que o senado 
qn~nlo, ~estado. nilo paga a con~rua ~enão havendo deve negar seu cons~ntimento á propsiç:lo da camara 
resrdencra ou dispensa de resJdenm, beneficium dos deputados.- Nab11co.- T. Pompmt- Barão de 
prrpter officium. Pi· apam~.-Silveira da llhtla.- Francisco José 

Ora, se, como diz o parecer a suspensão é uma FUl·tado, vencido.- José lllartins da Cru::: Jobim, 
impossibilidade canonica, e o beneficiado suspenso, com um voto tm S'PJJa:lo. 
não obstante, tem pela lei civil dir6ito a dous terços 
da congrua, desse direito (se elle o tem l o acto do 
bispo não o privou: a suspensão do beneficio refere
se fi parte da congrua, que, conforme a lei civil, fica 
suspensa com a suspensão do officio. 

O parecrr confunile a suspensito correccion~l com 
a suspensão preventiva, que se resolve pela absolvi· 
ção on pela condemnação, sendo que ó este e não 
aquelle o caso do arl. 105 do codigo do processo, é 
aquelle e nllo ~~te o caso de que se trata. 

N<to vem pors a proposilo o art. 165 do codigo do 
processo, que se não refere 11 suspensão disciplmar 

Será certo poróm qr1e o aviso de O de outubro de 
18G'•, cilatlo no parec~r, concede ao boncliciado, 

PAURCiiR SEPARADO, 

Não po,so conformar-me com o pnrecc.r acima 
exarado da illusft•ada com missão de legisla.ção, ao 
qual adhelio lambem um membro da,commrssilo de 
negocias ec lesiaslicos; tendo os outrosdous assigna
do vencidos, o Sr· senador Furtado, e ou, que pcr.o 
li~ençl para traçar cm poucas palavras as razoe~ Ja 
mmha repulsa. . 

Penso que nesta mataria não Ee trata do uma drs
cussllo lheologica ou canonica, mas simplesmente do 
sal1er, em primeiro loJfpr, so ha ou ni\o lo1s nn!r
rioros ao doc1'elo do governo do 28 do nmço d" 

r 
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1857, que rcgulavão a ma teria e ainda devem re
gula-la; c em seg~ndo logar, se existindo essas leis, 
cr,l lidto ao governo revrga-las por um simples 
decreto, sem in tervençi'ío alguma do poder legisla
tiw fundando-se no ati. 102 § 12 da constituição, 
que d:í ao mesmo governo o direito simple~meute 
de fdel' regulamentaR, para a boa execução das leis, 
e nffu o úirdito de revoga-las ou interpreta-las a seu 
arbitrio. 

Ainda outras questões subsidiarias seria conve
niente resolver, como r.~r exemplo, em primeiro lo
g.tr, se o Concalio de fronto dtve ser considerado 
como lei do paiz, por e5tar em plena execução ; se 
por cllc s& devem considerar revog1das as leJS esta
bcleciJas antes e depois do mesm'J concilio; final
mente, se a classe aos sacerdotes estã privada, por 
alguma ord-.nança especi~l. das garant1as constitu
cionaes, e do direito natural, de qo.e gozão todos os 
subditos c habitantes do imperio, !1e não serem con
demnadcs, sem serem ouvidos; e conJemnados em 
virtude de uma formula cavilosa, de moderna inven
ção, dita, ex i,f,;rmata conscientia, a qual póde ab
sorver em si todos os casos de condemnação, dar azo 
a. injrrstiças, e a mais rev,.ltante immorali•ladP, como 
bem se exprime um aviso portuguez, de 8 de janeiro 
de 18í.f. ao bispo de Elv~s. por estas palavras: 

« Se as delaçõe; clandesttnas silo afguma vez rr.elo 
de cheg,1r á verdade, são commumente uma especie 
de escudo, com que se cobrem os mllo1 para drspa
rarem a seu salvo os tiros ria intriga e da calumnia; 
tal expediente nem se conforma com a lei, nem com 
o principio da publicidade, que é um dos melhores 
da fórma dd governo que nos rege, nem, finalmente, 
com os dicla•ues da razão e da sã moral. » 

arbítrio dos prelados e dos bispos a classificação dos 
casos de condemnaç1io ex <nform2ta conscicncia I E 
se este arbítrio lhes ó dado sómente nos casos de 
cri me occultll1 por que meio chegarão elles a esse 
conhecimento, se não fôrem as denuncias e delações 
occu!ta1, de que falia o aviso do governo portuguez? 
E se o crime ou delicio é publico, entiiJ que funda· 
mento tem o mysterio e o silencio dos bispos e prela· 
dos ? O que ganha a moralidade publica e a correc· 
ção dos sacerdotes com semelhante proceder? Di
cida o senado em sua alta sabedoria, se em todos 
estes. casos não ficilo os sacerdotes cobertos da um 
labéo, qae se póde suppôr pelor ainda do que a rea-
lidade I? · 

Demais, se o decreto do governo, que aboliu tan
tas leis, Jlermitte o recurso á corôa nos casos de 1>io
lenci~ e âe t {fensa ao direito natural, o que entende 
o illu•tre relator por violencia e offensa do direito 
natural? Diz um axioma de direito que. violencia r! 
tudo aqJJillo que é contrario á lei: Quod contra' le
qem ePt, viole•1tum r.st. E a ordenação L. 2 •, T. 1.•, 
§ t3 diz o seguinte : « O dirtit•J naturd não con
sente condemuar-se nem infamar-se JlUblicamente 
alj1uma pessoa, sem ser primeiro ouvida e conven
ci.da judicialmente, ou por ma confi,são » (Vede A. 
e Souza, processo civil, pag. 251). 

E semelhante proceder serA digno da caridade de 
um bispo, dr m caridade chriltã, que S. Pa~lo tão 
eloquentemente d~Jine, e que deve ser a primeira e a 
principal virtude delles ? 

Conviria ainla determin>r se os prelados e os 
bispos podem ser collocados, sam ~rave inconve
niente para o estado, na· mesma cotdgoria e poder 
em que se acha o governo imperial para despedir, 
a bem do servico publicry, os empregados que são 
por este mesmo noneados, com a clausula, dum ben~ 
gcsserint, em·quanto bem servirem; e se concedido 
o mesmo direito aos prelados e bispos sobre empre
gados nomeados pelo prc prio governo imperial, na 
fórma da constituicilo, haverll quem duvide da quebra 
de dignidade e do'desar que dahi resulta para o po
der magestatico e soberano que o mesmo governo 
imperial representa, desistini.lo assim do seu direito 
e dcvP.r de protecç~o universal a todos os seus sub-

Ser à lambem conforme com a recommendação do 
mesmo Concilio de Trento, quando lhes diz que se 
lembrem, que tlles sllo pastores e nilo algozes dos 
sacerdotes: ut se pastores, non percussorcs este 
me mine: int ? (Sessão t2 cap. to) 

E em que parle do Concilio de Trento se falh deste 
modo de conilemnar, exinformata consciencia? pelo 
contrario elle a cada passo manda instituir processo 
regular ; essa invenção é puramente jesu:tica, como 
Ae póde ver na bulia /11 cmna Domini do papa Gan
ganelli, quando condemnou e aboliu aquella ordem 
religiosa, sendo este modo de proceder, que o nosso 
governo mandou restabelecer, um dos pontes da sua 
accusaçilo ã mesma ordem. 

Assim penso, que semelhante disposição só póda 
servir Jlara desacreditar os tempos em que vivemos, 
jã tão abalados na opinião geral, pela deslealdlde de 
muitos daquelles mesmos, que se inculcão liberaes 
por excellencia • . ditos I I 

.lllas todas estas ~ue; Iões, que se JIOdem resolver 
contra o parecer ac1ma exarado, nos levarião muito 
longe, nem no. lo permitia o tempo, apenas de 2~ 
l10ras, que temos disponível, quando o illustre rela
tor das com missões, que nesse caso ó juiz am causa 
propria, teve mais de dous mezes para apresentar o 
seu longo relatorio; limittando-me, portanto, As pri
meiras questões ; sómenle de passagem direi alguma 
cousa sobre as outras. 

lUas, antes disso, considcranrlo aquelle decreto do 
governe em si mesmo, não posso derxar de observar 
ainda ao senado, que elle n;lo r! digno de ser tole
rndo na parte relatrn fi resolucão que veiu da ca
mara. dos deputados, attcndendo·se unicamente á 
contradicr.ão manifesta rrue encerra, quando ao mes
mo tem pô que pcrmilte o recurso ~ corôa, tleixn ao 

Tratemos agora da legislação relativa a esta ma
teria. 

Diz Borges Cdrneiro no seu tratado de direito 
civil, L t • pag. 263 o seguinte : 

« O recurso ao juizo da corôa funda-se no di
reito e obrigação C{Ue tem o soberano de proteger 
os cidadãos eccles1asticos ou seculares, das violen
cias feitas ptlos juizes ecclesiasticos, e de manter 
illesa a jurisdiccão real; o qual direito e dever são 
inseparaveis da soberania. » (Cita muitas leis); e 
continúa dizendo: 

(( E' remedia universal praticado desde tempo 
immemorial em Portugal, e nos mais estados chris
liios, desde rcmotissimos seculos da igrrj:1 ( Cila 
muitas leis) e continúa dizendo: 

« Os mesmos Nuncios apostolicos reconhecêrão 
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· sempre a ma legilimiuadP, n 1 occasillo de apresen- cinco con~gns do seu u~ico meio do suhsisloncia, 
tarem os seu~ breves facultativos. • por Ioda a vida, como parece ser a int"nção do bispo 

« Os casos de recursos •.. geralmente lem Jogar: I o, do U1o Grande, pois ílos cinco condemnadLs, IX 
qu~ndo o prelado u5urpa a juriAdicçllo, exercitdndo a informata conscientia, morreu lrgo um, o os outro~, 
sua sobre pessoas 011 cousas, em que nilo lhe com· h :a mais de tres annos, estllo privados, sem Esperan· 
pele: 2•, quando faz forca ou videncia a algnm ci- çt, do seu beneficio, e orden~, sem saber por que, 
dadão ecclesiastico, posiergando o direito natural, sem processo, e debaixo do pelo da supposição de 
a ordem re~ular du proceBsv, ou os canones recebi· um crime tão inCdlliBnle, que nem se póJe publicar? 
dos na igrPja portugue:a. Serã isto o que se chama pena espiritual ? 

" O recurso procede quPr o gravam e seja judicial, EslarAo tAo fortemente iravados n JS nossos corl• 
q"er •xtrojudioial, e qualq11er que seja a causa espi· ções os sentimentos despoticos, q11e assim os quei • 
r1tual ou temperaria, e qualq11er a instancia ramos vêr praticados por um prelado, como um 

Avista destas disposições, que nos imports a opi· exemplo de aespotismo, digno de ~e r i mi !ado pelo 
nião deste ou d4quelle bispo, deo~te ou daqlltlle povo? E' assim gue este se educa r.ligicsamente no~ 
p3pa I sentimentos de ju.tiça, de humanidade, e de earltt.-

0 eshde estA dentro d1 igrejl? nlo é ant~s a de christil? Póde ser, mas nunca o aerã com voto 
igr~j a que està dentro do Estido? Nilo prevalecem meu. 
as nossas leis sobre os decretos dos concihos, e quaes Passando agora a tratar do Concilio de Trento, 
quer outras constitnicões ecclesiaslicas, e nAo é isto que serve de base rssencial de toda a argurnentaç~o 
o que se deprehende claramente do SI 14 do art. 102 do nobre relator das commissões, direi não Fó, que 
da t:ontituição do Baasil? Trata-se de algum artigo elle nlo é lei do paiz, como lambem qu~ ntn :a es
de r~ a que s• j~mos necessariamente obrigadrs 7 teve entre nós em plen1 execução, e que nestA exr.e· 

O relator das commissõea, procurando na legis- pçilo deve estar comprehendido o decan1ado Cum ho· 
laç~o f,mJamentos pa1 a o seu decreto, e nilo os ne.•tiu,, De" (Jrmatione; e sej\-me permittioio jus
achando, socorreu·se a um argumento de analcgia, lificar o que digo com a auturidada de dous juriscon
contrariando, ou desprezando compltlamente a re- sult s portu11uezes, Borges Car.neiro, e o desem!Jar
gra de hermeneutica juridic~, geralmente recebi ta. gador 1os6 de Seabra: 
c"ntraria restringenda, et benigna ampl•anda ,·e ap.. « Posto que o alvarã de 12 de 1etembro de 1564 
p'icando aos sacerdotes seculares o que a lei per- mandasse a todas as autoridades do reino e domínios, 
mille aos regulares intra cluustra, como se os frades que dessem toda a ajuda e favor, que pelos prelados 
estivessem no mesmo caso dos seculares, que goz!o lhes fosse requerido, para execuçil: J dos decrt toa do 
de direitos, de q11e nllo gozlo frades, diz o seguinte: conselho de Trento, man•lados guardar pela bulia 

c A excepçllo do§ 20 relativa aos bispos funda-se: de 25 de janeiro do dito anno, aqu-I 6e havia com 
« 1.• Na analogia 011 identidade de razllo da cilada ellea publicado na sé de Lisboa; e p:·slo que o de

carta regia de 9 de maio de 1654 (que é só relativa cr<to de 8 d-t abril de 1569 aceitasse nova e dislinc .. 
:os frades), lamente o dito Concilio: e o manda!sa int~iramente 

« 2 o Do ar~umento a contrario Bensu da dispo- praticar neste reino e conqui61as ; com tudo esta~ 
sie~o da Ord. L. 10, T. 9•, § J2, a qn.J 6ó admitte o leis, devidas A educaçilo do Sr rei V Seb:1stillo, quo 
reêurso A coról ern materia es.PirJtual, quando ha contava enlllo dez annos de idade, e á nociva ,n. 
man1festa viole71Cill, e a mater1a é grave, o que se p,encia dos jesuitaB nu• 011 se pu::erão em observan • 
não dã no ca!o da jnrisdicçil.o disciplinar que o con- cia, bem como o mesii)O Concilio assim indistincta
cilio de Tr..:nto conrere aos bispos ex in(Qimula cons- mente. Pois nas materias temporaes não podem ser 
oimtia, valiosas tantas novidaies, contrarias ãs leis, costu· 

« 3 • Na inoompat.bilidade do recurso ã corôa mes, concordatas, e regalias de Port11gal, depend~nt~s 
com o poder disciplinar dos bispos, t:& in(armata da soberania, e nilo do poder e~p;rilua1, e fsla 
conscientítJ, por~uanto nlo devenao o3 bispos mani· mesma sorte teve esse Concilio em Veneza, N~Jlole~. 
f,shr senilo ã Santa Sê-1edi /4nlum 4IJ11Biolicw-as Flandres, pelas ordens de Felippe H, de 24 d~ julho 
causas de snspensilo; o poder tempor.J ou decidirA de t565 •· (Borges Carneiro, direito civil, tomo 10 
todos os ~ecursos-1i!le ca"'re cog~itione-pertur- pag. 61). . , : . 
bando assim as relaçoea de subordmaçll.o do clero Agora veJamos o que d1z 1osê de Seabra; reCerm
com o seu bispo, 011 se veria na impossibilidade de do-se ãaceitaçilo de e l-rei D. Seba~lii\o: ~ ... do 
decidir os rec11rsoa.» sorte qae nlo sendo a dita aceilaçilo do Sr. rei 

Toda esta· argamenta~llo, on antes paralogismo, D. Seliaslilo; mas sim e tilo só mente de lltartim 
não ó certamente digna de um jurisconceilo tao Gonçalves da Camara e de seu irmão Luiz Gonçalvrs 
!JUalificado I Poi~ seriamente, se se quizer fazer e dos mais legisladores jesuítas: veiu a ficar inulil e 
j 11stiQa com conhecimento de causa, esfarà o santo reduzida aos termos de outras leis por elles publi
padrd, lá do fundo do Vaticano 011 do Q11irinali, cadas, como irrisão e l11dibrio dos homens doutos e 
mais no caso de cmhecer a verdade dos factos alie- sabios daq11elle infeliz e deploravel termo, etc., etc.» 
gados contra um pobre sacerdote, que nlo é ouvido, (Cita os seus fundamento!.) 
nem tem meios de defdsa, do que o seu soberano, Demais, se aq11elle Concilio estava em plena ext• 
o seu protector natural, e os juizes, a q11em elle de· cuçilo entre nós, JlOr que razão Jl3SRou na primPi·a 
lega os seus poderes? assemhléa geral do Brasil a lei dd 3 de novembro 

Além disto o que 6 que o nobre relator entende de 1827,determinandoque ficasse emdT~clivaobscr
!lOr panas espir1tuaes, e .Puramente di!ciplinms? vancia em todos os bispados e freguezias do impcrio 
Sc1â pena puramente disc1plinar, e espiritual privar o Cap.l• da secção 24 ilaquclle C•:ncilio? Manth·sa 
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por ventura pôr em observancia uma lei que estA jfl 
em observancia? N ao seria isto attribuir um absurdo 
ãquella corporação, que encerrava em si tantos va
rões distínctos, e entre elles todos os redactores da 
nossa sábia constituição ? 

Limitando-me, nas observações precedentes, ao 
art. 1• do pr~jecto vindo da camara dos Srs. deputa
dos, e cuja approvação peço no senado em conf,Jusilo 
deste parecer, nada dirri agora sobre o 2• arlígo do 
dito projecto, que deixo inteiramente ao bom crilerio 
e sabedoria do senado, pois o meu fim ni!o é certa
mente desarmar os bispos, e os prelados de quaes
quer meios de corrigir e melhorar o estado moral do 
nosso clero, mas sim torna-los sempre circumspectos 
e justos no seu proceder, dando a Cesar o que é de 
Ce>ar, e a Deus o que é de Deus. Porhnto não se 
negue aos sacerdotes em caso algum o recurso A corôa, 
quando elles o procurem, nem seja o senado a este 
respeito menos justo, menos generoso e menos liberal, 
do que a c1mara dog deputados. Rio de Janeirn, 2t! 
de Agosto de 1867.- Jo:é Martins da Cru: Jobim. 

O 10 artigo e seus paragraphos foi approvado na 
sessão de 19 de julho com a seguinte emenda do 
Sr. barão de Mor1tiba.-Depois de 82, diga-se :-de 
n. t até5. · . 

O 2° artigo foi rejeitado e substituído pela se
~uinte emenda subs1itutiva do fallecido marquez de 
Paranfl e sob emenda do Sr. marquez de Olinda na 
sess4o de 24 de julho. 

Art. 20 ( sulistitutivo ). 
« Nlo só nos casos dos referidos artigos como nos 

do artigo 8~ do mesmo codigo, o crime de pirataria, 
em tempo de guerra, serll julgado em 1• instancia 
pelo auditor de marinha e juizes de direito dos por
tos.designados pelo goTerno, em 2• instaneia.pelo 
conselho supremo militar, ficando o governo auto
risada a estabelecer a marcha do processo em 1• ins
tancia. 

PARECER DA CO~I!IJSSÃO DE LEGISLA9ÃO LIDO NA SESSÃO 
DE 28 DE AGOSTO DE 1867. 

" Se forem apJ>rehendídos navios armados por 
causa da pirataria ílesignada nos arts. 82, 83 e 84 do 
codigo cr•minal, os réos nllo serão julgados sem que 
tenha precedido o julgamento da presa; esta suspen
são porém não impe·Jirã a formaç~o da culpa e mais 
actoR preparatorios até a pronuncia » 

A' emenda sub~litlltiva do art. 2° supprimão-se as 
palavras-em tempo de guerra,-Marq"ez de Olinda. 

Foi ramettído â .commissão da l~gislaçito n 1 ses
são do 1 o de jullio de 18~1, achando-se em 3• dis • 
cnssão, o seguinte Jlrojecto do senado, letra H. 

A a§sembléa g•lral decreta : 

O art. 3• foi julgado prejudicado na me e ma sessão 
de 24 de Julbo. 

O art. 4•, entrando em 2• discussão na sessito de 
2i. 28, 31) e 31 de Julho, e to de Agosto, foi a reque
rimento do Sr. barão de Muritiba reme !tido A. com
missão de legislação, e de marinha e guerra para re
considerar o mesmo artigo, sem prejuízo dos arts. to 
e 20, oi!"quaes passArão para a 3• discus,ão. 

Art. 1.0 Serão punidos com o maximo das penas 
do art 271 do co~igo criminal:. 

§ 1 o Os capitães, mestres e officiaes dos navios 
comprehendidos nas disposições dos arts. 82 e 83 do 
mesmo codigo. 

§ 2.• Os demais indívídnos que fizerem parte da• 
tripolações dos ditos navios, se na perpetração dos 
delictos de qne tralilo os citados artigos se commet· 
ter homicídio ou fdrimento. . 

Art. 2.0 Não só nos casos dos referidos artigos, 
como rios do art. 84 do mesmo codigo, o crime de 
pirataria em tempo de guerra será julg~do Jlelo con
selho de guerra em 1• instaneia, e em 2• pelo conse
lho supremo militar de justiça, seguindo-se o pro-
cesso marcado nas leis militares, · 

Art. 3 o O conselho de guerra serã composto de 
um official general presidente, e de cinco otflciaes 
superiores da armada, servindo de relator o auditor 
geral da marinha. 

Art. 4,o São competentes para o julgamento das 
presas, o auditor geral da marinha em 1. • instancia, 
e o conselho supremo militar de justiça em2.• ins
tancia, salvo a attribuição do coRselho de estado, 
conforme o disposto no art. 7.0 § 3.o da lei de 23 de 
novembro de 18U. 

Ficilo sem vigor as disposições em contrario. 
Paço do senado, 1.0 de julho de 1851.- TQsta.

Gonçalves Martins.- 41. Mattos.- Paulino Jose 
Soares de Sou.~a.- José Saturnino da Costa Pe
reira, 

O projecto, conforme o resultado da 2• discussão, 
ficou reduzido aos dous artigos seguintes: · · 

PROIECTO-H-DE 1851 REDIGIDO PARA A 31 DISCUSSÃO, 
Art. 1. • Serão punidos com o maximo das penas 

do art. 271 do codigo criminal: 
§ 1.• Os capitães, mestres e officiaes dos navios 

comprehendidos nas disposições dos arts. 82 §§ 1~ 
a 5• e art. 83 do mesmo codigo. · 

§ 2.o Os demais indivíduos que fizerem parte das 
tripolações !los ditos navios, se na perpetração doa 
delictos de que tratilo os citados artigos, se commet-. 
ter homicídiO ou ferimento. 

Ar!. 2 o Nilo eó nos casos dos arls. 82 e 83 como 
nos do art. 84 do mesmo codigo, o crime de pirata
ria será julgado em 1 • instancia pelo aud1tor de 
marinha e juizes de direito dos portos designados 
pelo governo, e em 2• pelo comelllo supremo mili
tar, llcando o governo antorisado a estabelecer a 
marcha do processo em 1• instancia. 

Se forem apprehendidos navios armados por causa 
da pirataria d~signada nos arts. 82, 83 e 84 do co
digo criminal, os réos n~o ser;lo julgados sem que 
leuhaapparecido o julgamento da vahdade da presa; 
esta suspen~ão, porém, não impedirá a formação da 
culpa e mais nctus preparatorios até a pronuncia. 

A1t. 3.• Ficilo revogadas as disposições em con
trario. 

Este projecto foi approvado em 1.• discussão na 
sessão de t,o de julho de 1851. 

Entrando em 2• discussão na sessão do di:l16 o 
seguintes do dito mez e anno, teve o mesmo projecto 
o resultado qne a commissão passa a referü·. 

As com missões de legislação, marinha o guorra 
cumprindo o mandato do senado ofl'orecOnlo para 
entrar em 3• discussão com o projecto a seguinte 

1G 
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emenda, que se deve considerar como ·artigo 4• ad
ditivo. 

« Na attribuiçlo conferida ao conselho de est~do 
pelo art. 7• § ao da lei de 23 de novembro de 1841 
comprehende-se t~mbem a de con~ultas sobre a va· 
]idade. das presas feita~ por embarcações da arm~da 

. imperJal 011 por corsar10s, precedendo o respectivo 
processo, que deverA ser formado nos portos a que 
forem conduzidaa as presas e pelo modo qae o go· 
ver no determinar. » 

Finalmente, entrando o projecto em 3• diseussão 
com a sobredita emenda na sessllo do 1• de julho de 
1861, foi remettide A commissílo de legislaçllo para 
reconsidera-lo de novo. 

A com missão de legislaçilo tem a honra de apre
sentar ao senado o resultado do seu trabalho, que 
serã dividido em Ires partes. 

1.• Das penas da pirataria. 
Art. to ílo projecto. 
2 • Da jurisdic.çil.o sobre o crime de pirataria. 
Ar!. 20 do proJecto. 
3.• Da jurisdicção sobre as presas. 
Artigo additivo proposto pela commissíio de le

gislação de marinha e guerra. 
PRIMEIRA PARTE, 

Das penas da pirataria. 
Os crimes previstos pelos arts. 82 §§ 1.0 a 5.• e 

artigo 83 do eodiga criminal !los quaes trata o fOar· 
ligo do projecto são os s~guintes : 

Art. 82. Exercitar pirataria, e estB crime julgar
se-ha eommettido: 

§ 1.0 Praticando no mar qualqu6r acto de depre· 
dação, ou de violencias contra brasileiros, ou com 
estrangeiros com que o Brasil nllo esteja em guerra 

§ 2. • Abusando. da carta de corso legitimamente 
concedida, para praticar hostilidades ou contra na· 
vios brasileiros ou de outras nações que nllo fosse 
autoria ado para hostilisar. 

§ 3.o Apossando-se alguem do navio de cuja aqui· 
pagen1 fizer parte por meio de fraude ou Vlolencia 
contra o commandante. 

§ .f..o Entregando alguem aos piratas, ou ao ini
migo um naviq a cuja equipagem pertencer. 

Pune lambem com a morte os demais indivíduos 
que fizerem parta da tripolaçilo, mas só quando na 
pe1 pP.traçào dos referidos crimes se commetter ho· 
micidio ou ferimentos. 

A commissilo de legislaçlio nito póde aoncordar 
com este artigo, eojl d1sposiçilo desmente a reputa
ção de que goza o nosso codigo corno eminentemente 
JUSto e hawano na applicaçilo e proporção das pe
nas. 

1.• O projecto impõe nesta época a pena de morte 
quando ·a tendencia da civilisaçilo é Jlara aboliçlo 
desta Jlena ou para reducç~o dos casos ilella. 

2. • O projecto é injusto derogando os grãos de 
pena que o nosso codigo criminal admilte, porque 
1mpõe a mesma pena, a pena de morte, som attenção 
lls circumstancias aggravantes ou attenuantes. 

3.• O crime de pira!Mria, é, como. dizem os crimi
nalistas, o mesmo crime da r, ubo, com a diff<Jrença 
de ! 6r aquelle commattido no mar e este em terra. 

O prc•Jecto reconhece esta semelhança quando ap· · 
plica 11 pirataria a pena do art 271 do codigo c a-
minai. · 

Pois bem: 
O codigo cri minai só pune com a morte o roubo em 

cuja perpetração se commette homicídio (ar!. 27f). 
Mas: 
O projecto pune. a pirataria com a morte, ainda 

que não h'ja homicídio; pune a pirataria corn a 
morte, ainda que só haja ferimento. 

A commissão conclue propondo a suppresslio do 
art. to para que subsista a pena de pirataria imposta 
pelo mesmo codigo. 

Porquanto: 
A léw dos motivos allegadcs entende a commissão: 
1.0 Que os defeitos do codigo criminal emendados 

sem ser pr• r meio de uma revisão geral pódem tor
nar-se peiores pela infracção do syst~ma que o 
mesmo codigo adoptou quanto á proporção das penas. 

2 o Q11e n4o ha nrgencia de aggravar a pena de pi· 
rataria, qoando ella tem desapparecido dos Jogares 
freqaentados, e na sua r6pres~ão estao interessadas 
as nações qae dominllo os mares. • 

8EGUNDA PARTE, 

DrJjuristficção e proceBBo quanto ao c!ime de pirataria 
§ 5. • Oppondo-se alguem por ameaças ou por 

violencia a que o commandante ou tripolaçlo defenda A commissllo conco~d~ em que o crime de pira~. 
o nav}o. e!D occasião de ser atacado por piratas ou taria pela sua sua espec1ahdade, e r.elas relações que 
pelo mun•go. póde ter com o direito internaciona , deve ser julgado 

Penas :-Galés perpetuas no grAo maximo, prisilo por tribunal excepcional. 
com trabalho por 20 annos no médio, e prisão com Entende, porém, que, tendo sido promulgada dll· 
trabalho por 10 annos no minimo. . pois do projecto de que se trata, a le1 n. 581 de 4de 

Art. 83. A mesma pena estabelecida nos casos do setembro de t850 para repressão do trafico de afri
artigo antecedente, desde n t até n. 5·se.imporã: ·-canos, a qual assemelhou este crime ao crime de pi-

§ 1.• Aos estrangeiros que commelterem contra rataria, e o sujeitou a uma jurisdicçi!o e processo 
navios brasileiros ilepref!ações ou violencias, nio excepcional, nào ha razão sufficiente para que a 
sendo em tempo de guerra, ou no tempo della não mesma jurisdicção e processo não sejão applicaveis 
sendo munidos com cartas de marca. em geral ao crime de pirataria definido pelos arts. 82, 

. § 2• A' todo o com mandante de embarcação que 83, St. do codigo criminal. 
commetter hostilidade debaixo de bandeira diversa Entende todavia a commiRsllo que deve ser coo-
da do estado, de que tiver carta. servada a 2• parte do art. 20 que faz o prQcesso cri-

O art 1° do projecto pune com o maximo das pe- minai da pirataria dependente do julgamento da 
nas do ar!. 271 do corligo criminal, isto é, com a questão prejudicial da vn!ldade da pr~sa. 
morte os capitães, mestres o officiaes dos navios que Parece à commis~ão de ligislação que o arbítrio 
commelterem os referidos crimes. que ella propõe tem as seguintes vantagens. 
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Não se multiplicil:o as jurisdicções excepcionaes ; de jurisdicçito, como é em França, Inglaterra, Dina• 
Adopta-se uma jurisdicçilo já estabelecida e abona- marca. Russia e Hespanha, sendo que nos Estados-

da pela experienc1a; Unidos h11 tres instancias ; neste caso é que o eon• 
Serve o mesmo processo rnutatis mutandis. aelho de estado constitue 2• instancia. 
Prefere-se na !l• instanaia a jurisdicçilo civil A ju- A distincção, que a commissilo faz, funda-se na 

risdicçilo milihr, a jurisdicçilo ordiuariaAjurisdicçilo autoridade de eminentes jurisconsullos, sendo entre 
excepcional. alies Pistoye, Dalloz e outros. · 

TERCEIRA P.\RTB, 

Da jurisdicgão tGbre as presrJr. 

e o Sendo o conselho de estado a 2• instancial 
falta para complemento da jorisdicção um tribuna, 
de 1 • instancia, qual deve ser ? · · 

A citada lei n. 581 de 1850 constitue o auditor de 
Esta mataria é a mais grave, porque comprehende marinha como a 1• instancia em mataria de. presas 

nlio só as presas provenientes da pirataria, senlio provenientes do trafico. · · 
as da guerra, e por consequencia interessa e alfecta A commisslio de legislaao não hesita em propor 
as relações das naçõos neutras. . para o tempo de paz a applicaçio destajurisdicçlo As 

t.o E' fóra de duvida que em todos os paim o presas provenientes da pirataria, SPguindo-se o pro
julgamento das presas compete não ã jurisdicvilo or- cesso estabelecido pelo ílecreto n. 731 de 1800. · 
ílinaria, mas a juriadicções especiaes, assim a Ingla- · 7.o Convirã, porém, que a mesma jorisdicçlo seja 
terra, Frallça, Hespanba, Hollanda, Suecia, Dina· applicavel ao tempo ele guerra e a todas as presas 
marca, Pruesia, Estados-Unidos, etc. · provenientes della ? 

2.• E' esta a doutrina dos autores os mais aba· A commissilo de legislação entende que não. 
Usados. Os interesses e as relações das nações neutras e 

O tribunal de llresas, diz Kluber, não faz parle da amigas exigem maior atten91o e sarau tia. 
organisaçiiojudic1aria. E' uma instituiçilojuridico- Nos ne~ocios internac1onaes convém aegoir o 
politica com uma posição especial e excepcional; sua txemplo das outras nações, e nas outras na~ões os 
missilo ê pronunc1ar entre nacionaes e estrangeiros, tribunaes de presas sao sempre conectivos e com· 
e por via administrativa, sobre a validade das presas. postos de membros qualificados e eapeciaes. 

O tribun)l de presas, diz o celebre juiz de presas 8.o Estes tribunaes devem ser permanentea ou tem• 
na Inglaterra, Iord Stowell, é um tribunal internar porarios? 
cional que luncciona sob a autoridade do rei da Grli· A Dinamarca em 1864; a Inglaterra de, de 1740; 
Bretanlia. a França em Ullí4 e 1859; a Prnsaia em 1864; in&tl· 

Quando se reclama contra a validade de uma toirão para cada uma das guerras, que nessa época 
presa, diz Meaule, contesta-se e' identemente um houve, conselhos de presas temporarios. 
acto hostil feito em nome do governo, e o seu inte- O exemplo desras nações deve .ser seguido pelo 
resse e>tâ compromettido em tal contestação ; pois Brasil. 
bem o poder judiciaria nio póde conhecer dos actos 9.° Como deve ser composto o tribunal de presas 
interiores ou exteriores do poder executivo, tomados em t.• instancia? 
para segurança do estado. Na França em 1854 e 1859 foi elle assim com· 

3.o Entre nó3 pelo art. 7° § 3• da lei de 23 de no- posto: ' 
vambro de 184-1 as questões de presas pertencem ao t.o De um conselheiro de estado como presidente. 
conselho de eshdo. 2.0 De seis membros dos quaes dous devem ser 

4.• E~tã entendido que a competencia do conselho -maitres de rqu~tes- do conselheiro de estado. 
de estado se refere A parte das presas, que é admi- 3 o De um commi1sario do governo. 
nistrativa, e não á pule criminal, porque o peder Na Prussia em 1864 foi este tribunal aasim com-
executivo não exerce e nem pode exercer junsdic- posto: · 
ção criminal. 1.o De um magistrado supremo.· 

lí o A competencia do conselho de estado é porém 2.0 De um official superior da marinha. 
privativa, ou Eó de 2.• instancia? 3.o De um empregado do ministerio da marinha. 

A commisslio do legislação entende que o conse- 4.o De um empregado do ministerio dos negocios 
lho de estado constitue em regra geral uma 2.• ins- e•tranjleiros. 
tancia em ma teria de présas. 5,0 De dons juizes em exercicio. 

Todavia observa a commissi!o que as presas mari- A commissão de legislação propffe que o nosso 
timas snscitiio sempre duas questões distinctas, uma tribunal de presas seja assim composto: 
polrtica e outra contenciosa; a primeira é a orportu- 1.0 Do um conselheiro de estado prasidente. 
nidade da presa, questão puramente administrativa 2.o De um desembargador como relator. 
e da directa decisão do poder executivo, que é o arbi- 3. 0 De u:n official-general de marinha. 
tro da paz e da guerra ; a segunda é da validade da 4. o Do director-geral da secretaria de estrangeiros. 
presa, questão contenciosa pelos interesses privados 5o Do director do contencioso do thesouro pu-
que e lia envolve. blico. 

O governo, responsavel pelo castiS bel/i, deve ter Nesta composição estão comprehendidas todas as 
a liberdade plena de resolver a I.• queitão, res· especialidades que a natureza e a importancia da 
tituindo logo as presas que elte julgar injustas e im- mataria exigem. 
politieas; neste caso só tem Jogar a audiencia do con- « O regulamento de presas, como dizia Cambace. 
se lho de estado pleno. rês, atrecta essencialmenle as relações exteriores e 

A segunda questão devo ser COIIfiada a dous gr~os póde compromctto·las ; deve, pois, o tribunal ser 
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composto de homens que por suas funcções ordi· pretação authentica, não obstante haverem sido to
narias possão conhecer as intenções do governo, o mados depois da creação da casa da supplicaçilo do 
espírito e· a letra dos tratados, a situação das rela- Brasil .. 
cões exteriores, de modo que, nas que1tões sujeitas, « 2. 0 O tabellião que lavrar o instrumento de aJI· 
garanhndo elles os interesees dos captores, garantil.o pro,acilo nos testamentos cerrados, além das obri
tambem a seguranca da repll.blica e a fidelidade dos gações Impostas nos ditos assentos, portarA por fé a 
tratados. » • identidade da pessoa do testador, conhecendo-o, ou 

caNcLusÃo o fará reconhecer Jlelas testemunhas, tudo debaixo 
' das penas de nullidade e perda de officio. 

A com missão, á vista do gue tem ponderado, « Paço do senado.-Rio de Janeiro, 3 de junho de 
propõe á considerJção do senado o seguinte: 1837.-Carneiro de Campos.- João Evangelista de 

Proiecto substitutivo. Faria Lobato.-/oão Antonio llodrigr1c• de Carva-
' /ho.-1. ll. L. Ferrerra de Mello.-Jose Teixeira da 

Art. 1.0 O crime de pirJtaria, definido pelos arts. 
Si!, 83 e 84 do codigo criminal, serã julgado pPia 
mesmaJ'urisdicção e proceqso eAtabelecido pela lei 
n. 581 e 4 de setembro de 1850 e regulamentes 

M atta Balthatar, » 

respectivos no que forem applicaveis. . 
Não Rerão, porém, julgados os réos senão dPpois 

de decidida pelo conselho do estado a vali~ ade da 
presa. 

Art. 2.0 A's presas provenientes da pirataria em 
tempo de paz serão applieaveis as disposições da 
citada lei e do decreto n. 751 de 1850 

Iniciado e approvado este prr·jecto, em L• discus
são, na ses silo do anno de 1837, entrou em 2. • dis
cussão, nesse mesmo anno, e foi reme !tido á com
missão de legislação, com as emendas olferecidas, 
que silo as s. guintes : 

II. 
Emendas substitutivas. 

Art. 3.o Em tempo de gue.m o julgamento de 
todas as presas marítimas compete em 1 • instancia 
a um trilíunal especial e temporario composto pelo 
modo seguinte : 

1. • De um consell1eiro de estado coJmo presi-

Ao art. 1.0 «Todos os assentos que se tomárão na 
casa da supplicação de Lisboa, depois da creaçih da 
do Itio de Janeiro, até a época da proclamação da 
nossa independencia, para interpretação das orde· 
nações e quaesquer outras leis 11er•es em vigor no 
Brasil, serão considerados de ora em diante como 
obrigatorios para servirem de regra em todos os ca
sos que da data de~ta resolu~ão se houverem de jul
gar; ficando em v1gor quaesquer senteuças que em 
ultimo recurso se hajllo proferido jã, sem attenç~o 
aos ditos assentos, no d1stricto da dita supplicação 
da do Jlio de Janeiro, por se não. supporem nella 
obriga to rios. Salva a redacção. » 

dente. 
2.• De um desembargador como relator. 
s.o De um oillcial general de marinha. 
4. o Do director geral da secretaria de estran

geiros. 
5 o Do director geral do contencioso do thesouro 

publico. 
Em 2 • instancia decidirá o conselho de eslado 
A jurisdicção das presas comP.rehende as questões 

de validade, liquidação o parlllhas; e todas as que 
incidentemente occorrerem. 

Todavia as questões sobre a opportunidado das 
presas poderá ser d-cidida antes de tudo pelo go. 
vern~, ouv.ido o conselho tle eslado pleno, se assim 
conv1er. 

Art. 4.• O governo dará os regulamentos neccs. 
sarios para execução desta lei na parte relativa ás 
funcções do trrbunal de presas ; assim como na 
parte em que forem o~issos ou incompatíveis os 
regulamentos que esta lei manda applicar. - Nabu
co.-Silveira âa Motta. -Barão de l'irapama. 

PARECER DA CO~!MJSSÃO DE LEGJSLAC,ÍO LIDO NA 
SHSSÃO DE 6 DE AGOSTO DE '1867. 

Foi remettido fi commissão de legislação na sessão 
do anno de 1841, achando-se em 2• discussão, o se
guinte projecto de lei : 

I. 
«A assembléa geral legislativa resolve: 
« 1 • Os assentos da casa da supplicacão de Lisboa 

de 17 do agosto de 1811 e 10 dejunho"t!e 1817, que 
interprt1lúráo a Ord. do li v. /fu lit. 80, devem ser 
comiderados como obrigalorios e contendo inler· 

Ao art. 2• cc Os tabelliães, que houverem de fazer 
da mesma data em diante Ol instrun.ent·JS de appro
vacão nos testamentos cerrados, alérn dos requisitos 
apÓnlldos na Ord. do liv. 4° tit. 80 S)10 interpretada 
pdos assentos de 17 de agosto de IBll e 10 tle junho 
de 1817, isto é: to a presenç~ de 5 testemunhas a 
t11do o acto da approvação desde o principio até o 
fim; 20 a entrega do testamento pelo testador pe
rante as ditas 5 testemunhas; 30 a resposta do testa· 
dor as perguntas do tahellião, ou a declaração antici
pada do dito testador sobre a veracidade do testa
mento e desPjo de sua approvação ; 4° a es~ripta da 
ap]Jrovação no lugar marcado nos ditos assentos, e o 
mais immediatoque ser po>sa ao fim do testamento na 
presença continuada das mesmas testemunhas; 50 a 
assignatura do teslador ou de outrem, por seu man
dado, com a declaração de ser por não saber ou não 
poder o testador ass1gnar; e 6• a assignatura do ta
bellião e das 5 testemunhas, semprtl p1·esenciaes 
á todo o acto ; serão obrigados a portar por fó a 
identidade da pessoa do te; ta dor, quando o conhe
cão; ou fazê-lo reconhecer pnr duas d11s testemu · 
nhas ao menos, tudo com pena de nullidade e perda 
do oillcio, e da dt1 falsidade, se fizer as sobreditas 
decl.11·ações, faltando á verdade do que nesse acto 
se praticou. Salva a rodaccão. 

ccPa1;o do senado, 30de funho de 1837.-Carneiro 
de Cawpos » 

Na sessão do 1838 a commissão, para !lar seu 

l 
l 
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parecer, requereu qoe, por intermedio do minis
terio da jusUça, se requisitasse ao governo o assento 
da extinch ea~a da supplícação do Rio de Janeiro 
de. 26 de feveretro de 18:!5, a respeito da autoridade 
que depois da su_a creação tinhil:o no Brasil os assen
tos da casa da supplicação de L is boa. 

Neste assento, remettido pelo governo ao sena1o, 
se vô o seguinte trecho pertmente ao objecto : 

III. 

n. 4, foi o mesmo projecto remettidode novo à com· 
misfão para reconsiderar a materia. 

Desta exposição resulta: f.o que rejeitados como 
Corão o 1.0 e 2.0 artigos do projecto primitivo, ests 
projecto está prejudicado; 2.o que subsiste sbmente 
o projecto n. 4 cujo 1.o artigo foi approvado; s.o 
que a 2.• discussão só póde versar e continuar sobre 
o art 2 • e seguintes do projecto n. 4; 4.• que por 
consequencia o exame da commissil:o só tem por 
objecto a mataria do art. 2.0 e seguintes do projecto 

Aos 26 dias do mez de fevereiro de 1825. em n 4, porque, como já foi dito, o 1.• arligo delle 
mesa grande, na presença e com o parecer do 111m. estil approvado. · 
e Exm. Sr. João lgnacio da Cunha, regedor das Todavia corno na 3.• discussão o t o artigo jfl ap· 
justiças, assentou-se : provado pMe ser supprimido ou alterado, a com· 

2.0 Que a cas~ da supplicaçil:o desta côrte, supremo missão pede lícença ao senado para aventurar ~obre 
tribunal de justiça, Já e~·eada por alvará de tO de elle algumas observações antes de tratar da·matria 
maio de 1808 com as mesm~s attribuições ejuri~- do art. 2.•e seguintes. 
dicção da de Lisboa, e já não poderia aquelle assento O art. 1° ar,provado é o seguinte: 
proí.luzir agora autoridade de Julgar, nao havendo lei « Art. 1.0 fod<·s os aEsentos tomados na casa da 
que o determinasse, emquanto não fme recebida e supplicaçil:o de Lisboa depois da creação da do Rio 
adoptada sua doutrina por outro assento tomado nesta d<l Janeiro até a época da nossa independencia, ã 
mesa, o que ora ainda menos pó de haver Jogar depois excepção da assento de 16 de junho de 1812, lêm 
de jurada a independeucia e constiluiMo politica força de lei em todo o ímperio •· 
deste imperio. Satisfeita com a remessâ do assento Acommissão de l~gislação reconhece os principias 
a sobredita requisição, a commis>ão de legislação, na fundamenta as do assento tomado pela exlincta caEa 
sessão do anno de 1841 deu um largo parecer con- da supplicação do Uio de Janeiro em 25 de fevereiro 
cluindo com o seguinte projecto substitutivo. de 1825 e por consequencia que os assentos da casa 

da supplicaça:o de Lisboa, sobre os quaes versa o 
IV. projecto, só por virtude de outros assentos da casa 

A assembléa geral legislativa resolve : da supplicaçào do R to de Janeiro ou por virtude de 
« Art. 1 .o Todos os assentos tomados na casa ~a lei poderião ser applicaveis ao Brasil. 

supJllicaçl!o de Lisboa, depois da creação da do Rio A verdade, porém, é que os referidos assentos da 
de Jane1ro alé a época da nossa independencia, á casa da supphcaçilo de Lisboa estão de facto em 
excepção do assento de 16 de janbo de 1812, têm vigor no Brasil, são consagrados pela jurisprudencia 
forca do lei em todo o imperio. e executados ptlos t-ribunaes. 

ú Art. 2.0 Ao tribunal supremo de justiça fica Todavia não pensa a commissão que por se acha-
competindo firmar a intellíganeia das disposições de rem em effactiva exeeu~ão e1ses assentos, o projecto 
direito sobre que houver duvida ou rlivergencía de deva ser rejeitado, pelo contrario a dignidad~ do po" 
opimões, quer entre os seus ministros, que1· nas rela- dor legislativo, a legitimidade e a f,Hça moral da 
r.ócs, 0 que terá Jogar ou qnando para e! la 80 recorra legislação exigem que o facto seJa legalisado por uma 
por meio da revista, ou quando tenha de julgar como lei Pxpressa. 
tribunal privil~giado. Quer, porém, a commissão que havendo tantos 

. . . casos julgados, que nesses assentos se fundão, a no-
« Art. 3 ° A l~t.erpretaçito. será fe!h em conf~rm1- va l;i se considere interpretativa e remissiva fl data 

dade do que dec1d1r a ma1or1a do tribunal, chaman- dos mesmoR. assentos, comprehendendo 08 casos 
do-se os mais antigos desembargadores da relação da julgados conforme os ditos assentos 0 nli.o prejudi
cõrte para substituírem os conselheiros impedidos. cialmente os casos contrarias. 

« Art 4.• A·interpretacão serll registrada e pu- A commisslio apresenta neste sentido uma emenda 
h ficada. • para ser considerada' em 3• discussão. 

« .Art. 5o No principio de cada sessão legislativa, A commis~ão de legislacão ~onderou com toda a 
o presidente do superior tribunal de j ustiç~ envia1·ã á madureza a disposição do art. 20 do proj~cto, o qual 
secretaria de estado dos negocias da justiça cópias attribue ao supremo tribunal d~ justiça « competen
authenticas das interpretações, a que se tiver proce- cia para firmar a intelligenr.ia das disposições de 
dido nesse anno, para serem presentes a cada uma direito sobre qu11 houver duvid~ ou divergencia de 
das camaras da nssembléa geral legislativa. opi111ões quer entre os seus membros, quer nas re-

« PRpo do senado, .J. de Junho de 184-L-0. M. Lo- lações, que terá logar quando para dias se recorrer 
pc.; Gama.-F. Paula A. Albuqt~crquc » por meio da revista, ou quando tenha de julgar como 

Entrando em 2. • discussão o proj~clo n. t, na tribunal privilegiado.» 
sessão de t.J. e 15 de junho de 18,11, foi r~jeitado o Ent;nde a commissno qu3 o estado deplorava! da 
1 ' artigo deli e, ficando approvado o 1.' artigo do nossa jurisprudencia sempre varia, incoherenle, e 
projecto sob n. 4. nào poucas vezes contraria á loira e espirito da lei, 

O 2.o artigo do projecto primitivo n. l foi consi- carece de rem adio. 
derudo prejudicado na sessão de 17 de junho de No sentir da commissão para este mal, que tanto 
18ill. neu!l·alisa o irnporio da lei, e tol'lla incertos os direi-

Seguindo-se a discussão do 2.0 artigo du projecto los o as obrigaçoes que dolla resullão, concone pode-
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rasamente uma anomalia da nossa organisa~ão judi- cessar essa anomalia repugnante com toda a idêa de 
ciaria. ori(anisação. 

Esta anom~Jia con.~istA no poder que têm os tribu- O remedio proposto pelo art. 2° do projecto su-
naes revisores de decidir em mataria d~ direito o jeito ao· exame da com missão de 1Pgislaç4o consiite 
contrario do que· decirle o supremo tribunal de jus- na competencia do supremo tribunal para tomar 
ti~3 concedendo a revista. assentos obrigatol'ios sobre a interpretação das leis. 

Assim gue, sem unidade, e invertida a ordem hye- A commissáo nAo pó de dissimular perante o sena-
rarchica da jurisdicção não é para admirar a anarchia do que esta interpret~ção em fórma geral e obriga
que todos sentem e deplorão. toria não é senão a interpretação por via da autori

A incoherencia e incerteza são consequencia ne- dade, ou a interpretação authentica que pela consti
cessaria da pluralidade dos tribunaes que definitiva- tui~ão do im{lerio compele ao poder legislativo. 
mente regulão o direito. · Esta automação, porém, concedida com a elau-

Esta anomjlia lambem havia em França. mas ces- suiade-provisoria-ou em~uanto o· podar legisla
sou pela lei do 1• de setembro del837 qne conferiu tivo nll~ decide o eontrar1o, serã semelhante às 
o direito da interpretação à côrte de cassação, d~ter- autorisações tedos os dias concedidas ao poder exa
minando que a jurisdicção, á gua.l 0 negocio fosse r e- cutivu aflrn de fazer regulamentos para o comple
rnettido para julgar de novo, devia conformar-se com manto das leis, serã outrosim justificada pela i m
a decisão da côrle de cassação_ a respeito do ponto possibilidade em que se achio as c amaras !Pgisla
de direrto julgado por ella. tivas preoccupadas coro as questões politicas e 

Assim, que diz Bonnier, 08 tribunaes revisore9 grandes interesses do estado, de providenciar sobre 
conservão 0 seu poder de ultima instancia quanto á as difficuldades que frequentemente occorrem na 
apreciacão dos factos, mas pertence à corte suprema applicação da lei, finalmente será a mesma auteri
decidir ~regular definitivarnente as questões de di- snç!lo, da qual com menos r,,zlo estilo de posse os 
reito. tribunaes do commercio pelo regulamento n. 738 de 

25 de novembro de 185() art. 13. 
A mesma anomalia h~vb em Porlu!(AI, mas Iam- Todavia a commisslto de legislação offerece ao 

bem ceRsou pela lei de 19 de dezembro de 1843 art. 2• e seguintes do projecto estas emendas: 
art. 5.• § 2.•, a qual dispõ~ assim: ·« Art. 2 o Ao supremo tribunal de justiça fica com-

« A relaç~o, á que fôr rdmct!ida a causa, se con- petindo tomar assentos para intelbgencia das leis 
formarA com a dccis~o do supremo tribunal de jus- c i vis, commerciaes, crimmaes, q11ando na execução 
liça, sobre o ponto de direito julgado por este tri- deltas occorrerem duvidas manifestadas por julga
bunal, applica~do o direito a.o facto. » . mentos contradictorios, havidos no mesmo trillunal, 

~sta a!lomaha que a commmão argue ficou amda relações, ou tribunaes do commercio. 
ma1s sahen!e e palpavel àesde gue o regulaA'Iento « § 1.• Estes assentos serão.tomados, sendo con· 
n. 7~ de 2~ d~ novemhro de I SilO _arts. 11, 12 e 13 sultados préviam•mte sobre as matarias civeis e cri
autorrsão aos tr1~unae~ do çommcrcto. para tomarem- minaes as relações, e sobre as materias commerciaes 
assentos sobre !lmtelhgenc1a dos a~trgos do cod!go, ostrlbunaes do commercio. 
regulamento e mstrucc?es. commerc1aes, declarando. « s; 2.• o~ me~mos assentos serão registrados em 
que es!es assentos obr1ganão os m~mbros dos me&- livro proprio; remettidos ao governo im)lerial e ã 
mos !nbnnaes-emquant~ o c~ntrano não fosse de- cada uma das camaras J,·gislatins; numeraaos e in
tcrmmado pelo pouer leg!slatrvo. corporadas á collecr.ão das leis de cada annc> e serllo 

Ora, estes assentos, como do ~rtigo se deduz, não ohrigatorios provisÓriamente até q11e sejão d~rog~dos 
obrigão ao supremo tribunal de justiça. pelo poder legislativo. 

Pois bem. « § 3.• Fica revogado o art. 13 do regulamento 
Eis ahi o resultado : n. '"13!1 de 25 de novembro de 1850. 
O supremo tribunal de justiça. concede a revis.ta « Arts. 3°, 4• e 5° supprimí~o-se.- Nabuoo.-

entenrtendo as disposic:ães do codrgo do commerc10 Silvei,·a tla Jlotta.- Barão de Pirapama. » 
em sentido contrario àos assentos dus tribunaes do 
comrnercio, mas os tribunaes do commercio reviso- . 
res, adstrictos aoa seu assentos, dccid~m sem pra as 
revistas contra a intelligencia dada pelo supremo 
tribunal de justica, 

Q11e anarchía f 

Emenda ao art. 1• para a S• discussão. 
« Todos os assentos tomados na casa da supplica

cão de Lisboa, depoi~ da creaQão da dollio de Janeiro 
áté ii época da nossa independencia, á excepção dos 
que estão derogados pela legislaçào posterior, tOm 
forca de lei em todo o irnpedo. 

é § 1 o As dispnsições desta lei não prejudicil:o os 
casos julgados contra ou conforme os ditos assentos » 

A disposição do regulamento commercial não é 
senão o testemunho das incoherencias e incertez11s 
da nossajurisprudencia: temeu-se quo o novo codi
go tivesse a sorte das outras leis desvirtuadas e annul-· 
!adas por uma applicaci\') contradictoria, inspirada 
as maiS das vezes por motivos de OCCasião. DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO Dll 5 DR SETE!IDUO 

O remedia, porém, quando efficaz, era restricto !i DE 186'1. 
uma parte especial da legislncão, e mantinha a in-· 
versão e a nnarchia da jul'isJi~~ão. O 19r·. lh~riio ~~e S. I.ouren~~o.-Sr. pre-

0 mal existe. sidente onde estão homem está o perigo. (llilarida-
1\ pois o senado faria assignalados serviços ao paiz do). Eu h ontem reconhecz ainda urna vez esta vor

inleiando urna provindencia legislativa quo fizesse dal.le santa I NilO 6 porcrue eu procuro o perigo, que 
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elle me sabe ao encontro, e se o procurasse sujeitar- - •nimaes ferozes-, e que Ta cito fulminou com sua 
me-ia~ sancçllo penal das mesmas sagradas paginas_ valente penna, um dos-quadrupla tores dos roma
-qui amat periculum in illo peribit. nos; emfim, pertenço a essa classe de malvados 

E1tava mesmo resolvido a pijo falhr mnis nesta ses- que o imperador Constantino, funilando o rrgimen 
s~o, e desejava retirar-me para minha província na chriatao, da caridade, fulminou com a penna ~e 
melhor possível harmonia com os nobr1 a ministros. morte, para quo não mais _perturbassem a humam
A soberania parlilmentar, e! ta sombra que resta ain- dade I Eu sou tudo isso, Sr. presidente, (rifa,das) 
da, vai acabar e fica a dos nobres ministros sem a sou um delator!! O que posso ser mais na mmha 
meaor contrariedade. Apezar de que a constituição terra quando perdi a honra? l 
nos de.u a immunidade ib palavra aqui, e algumas Qua'!d on a toutperdu, et que I'on a plus d'espoir 
g_ar~nllas f~ra, comtodo, V. ~x. sabe: 1°, que a cons- La v1e est en horreur, la mort un devoir. 
tttu1çã~ hoJe nilo r~ gula m~'to: 2", q.ue ~s homfns da O que fui eu para merecer castigo tão grande? 
nossa Jdade n.il: .. o.vlvem J!l~lS para 81 : ':1Vem em ou- diase que negava ao governo a autorisaçiio de vender 
t!os-nos fll~os, na f~m 1 h a e nos am1gos. Eu nã~ a estraaa de Pe lro II, JIOis que não tinh~ confiança 
smto nem fr1o nem ~nagem, como é 0 dilo popular • nos Srs. ministt•os, po1s que ouvia fallar de contra
portanto essas gara~ttas de p~uco me servem, quando tos detrimentraes, ou escusados na occasião, e de 
os gov.ernos me qmzerem fem nessas outras pessoas. pagamentos mandados fAzer nos aper.tos do paiz, 
Exper1e'!te e tamb,em prudente tratava de .attenu~r a sem serem ainda devidos, c~m antecedencia de an
p~rte od1_osa da mmha conducta; não quena por JSSO llos, quando paga a nação premias, e é forçada a 
ihzer ma1s nada. . . fazer a emiP.ssilo de p~pel. Eu nflo tive a intenção de 

Porém, Sr. P!esJdent~, os trmmphos que meu ferir a probidade pessoal de ~lguns dos ministros, 
colJ.ega pela .Dahta, o Sr. barlio .d~ Co~egtpe, tem mas de censurar sua má gerencia dos interesses ·pU-
obtJdo repetidas vezes contra o mmtsterJO tem pro- blicos ' 
duzido om mim uma certa dose de inveja ou de ' 
ciume que me arrastou a querer jmtiflcar meu voto Sr. presidente, depois de 34 annos que t~nho 

.em favor de·uma destas suas sortidas ante-ministe- assento n~o interrompido no parlamento, nunca 
riaes. eotrei no exame odioso dos det~lhes, nem me 

o SR. BARÃo DB CoTEGIPE: _Obrigado.. occopei com a honra individuai.-N:Io desço quasi 
nunca a factos, porque avalio o que se póde obter 

O SR BARÃo DE S LoURENÇO: -Esta minha reso- destes detalhes; minhas considerações são geraes, e 
loçilo foi corroborada pela extraordinaria pfiueneia bem poucas vezes faeo ali usões que l•lfendlio; porém 
de oradores, todos no propo!itO d6 justificar SUa confesso que tenho motivos para DilO confiar na boa 
opinião; isto é contagioso. Então, como pude, quiz 1mencia dos publieos negocias. E pois que traiamos 
imitar meus coll<gas, mas eom a ineptidão que me de contratos, e pela reparticlio da marinlla, de alguns 
earacterisa, com ·o que os francczes eham~o muito tenho ouvido censuras, aproveitarei a oecasião ,para 
expressivamente-g·lucMrie-apezar de meu propo- pedir informações ao nolire ministro que me ouve. 
silo de ser inolfensivo-tive a infelecidade de não Ouço fallar, Sr. presidente, de contratos ceie
agradar ao nobre ministra dos negocias esl.rangeiJoos l brados para compra de madeiras, na importancia de 

Não sei porque minhas p~lavras puderão fazer cerca de dons mil contos l Se assim é, lamento que 
sahir S. Ex. de seu ~ilencio de quatro mPzes? e até tão grandes compras se realirassem, nas criticas 
perturbArão, indirectamente, a calma respeitavel ~o circumsLmcias do pai~t de quantidades nilo nrgen
nobre ministro do imperio? Fiquei contristado, temente necessarias. ~ilo é o pre~o sómenle que 
Sr. presidente, e pedi hoje a palavra, como uma satis- nos deve dirigir, porim lambem a opportunidade.
faç~o, a vê r se condgo acalmar os nobres ministros, Até se me:disse que s~ havia contratado cerolll de mil 
com o que me retirarei contente. mastros para embarcações?!. 

O nobre ministro dos negocias estrangeiros,jul)lan- O nobre ministro nos dirt o que ha a este re~peito. 
do..,se olfendido, descarregou sobrd mim sua terrível A' cerca do mais que tenho ouvido, p~rtencente a 
clava,' tanto mais pesad~, quanto sabemos que tem outras repartições- pagamentos ainda nllo devidos, 
estado ociosa nesta casa, sondo seus golpes para quantias dadas em pretexto de aberturas de ruas ou 
mim mais sensíveis por ser quem os mereceu. Estu- beccos para utilidade do dono do terreno, e outras 
dou S. Ex. a ex:pressi'lo qao me pudesse olfender cotuas, em tampo competente virilo ~publicidade. 
mai!, que attralusse o odioso sobre minha pessoa, Nossas circumstancias, Sr. presidente, silo hes que 
e me chamou -dulntor l Eu, Sr. presidente, ouvi desafião o mais sublime patriotismo, e hontem se 
aileneioso; e quando meu nobre coliPga pela Dahia viu com profunda gratidão a magnanimidade com 
repelliu a expressão, eu apenas me ri d~lla. Estou quA o chefe da naçilo, sem o poder talvez, cedeu da 
eerto que o notre ministro não quiz applicar-me quarta parte de sua dotação,jll insufficiente pelo de~
toda força da stgmfic~ção da palavra, mas eu qoiz· credito da mce l;t, (apoiados) pnraasnecessidades da 
vêr sempre até onde ia ella. !Um exame foi amargo! guerra. Este ~rande exemplo deve pesar no espirita 
Sou eu o successor desses celebres delatores que aju- dos ministros para se restriogirem ao estricto ne
davilo os tyrannos politicas e religiosos, que fizerão cr..~sario, merecendo forte censura as desperdícios 
correr tanto sangue e ajuda vão tanta iniquidade I qu~ se estã fazendo, ou as despozas, ainda que uteis, 
Sou o successor desses instrumentos do despolismo n1n urprntes. 
aristocratico de Venez~, dos terríveis inqnisidores, Eu Ja!lei nas necessidades da guerra, que susten
das execuções sem numero dos dous terro•es dare- !amos, e que ouço dizer sempre aos nobres ministros 
velução franceza t Sou o que Diogenes chamava que a honra exige que sustentemos. Eu penso que 
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nem sempre uma guerra de honra, na frase das sns- em certas hora!, suas aguas assoberbem, quando a 
ceptibilidades da politica internacional, se deve sns- ambição inconsiderada lhes quer embargar o curso. 
tentará todo o h·anse, aind• mesmo com a rui na O i:it•. ministro da marinha nos deve tranqnilJisar 
nacional. As nações não podem ter essas susceptibi- um pouco ao menos sobre a sorte de nossa esquadra; 
]idades cavalheirescas dos campeões do chamado S. Ex:. deve ter recebido informações minuciosas, 
--pontodehonra.-Vimosainda babem pouco tempo nem posso crer que as noticias particulares possão 
o podero~o e velho imperio da A ustria optar pela· vir, e as officiaes se fação esperar i isto pó de ser 
salvação de sua nacionalidade, sacrificando seus ai- mesmo um perigo. A forca marítima, senhores, deve 
liados, que o inimigo absorveu, cujos estados extin- ser a primeira garantia áe nossa nacionalit1ade i um 
~uio I quem não viria nPsle abandono dos amigos exercito, por mais numeroso que spja, e que nilo po· 
fieis uma deslealdade? Entretanto a histolia obrou demos ter grande. nunca bastarA à lào vasta extensão 
prudentemente, e seu governo attendeu As circums- de territorio, confiando com tantas nações e com dif
tancias de seu paiz. Mais de uma vez cheCas de na ficuldades de mobilidade. A elevação do exercito 
ções, bem ciosas de sua gloria, Iam cedido ás circum~- perturba de alguma sorte a segurança dos povos vi
tancias. Eu pois não me satisfaço com a justificação zinhos, e os forçará a ter forças proporcionaes, com 
de nossas de1graç~s pela grande lei da lionra. Nós o que etles nem nos podemos Não convem que se 
combatemos, s• nhores, por mais alguma cousa; estabeleça nestes povos o gosto e a necessidade de 
combatemos hoje por nossa nacionalidade, pela de- ~randes massas militares. Os poucos recursos de que 
fesa de nos la popula~ão, talvez pela firmeza de nossas todos nós dispomos se esgotariã~ logo. Todos estes 
institnições. inconvenientes não pesão com a mesma intensidade 

Senhores, não .nos illudamos, nossa po~iç~o. 1,1a s~bre a for~a marítima que fere monos .as suscPpti
America é ex:cepc10nal : nenhuma ~ympathta JO~pt- btlidades, qne protegerá nosso commerCJo, e se mo
ramos a esses povos que nos olhão com suspeita; se verá mais facilmente para os pontos que a recta
lutamos com algum vizinho os cor~ções vão paraelles mem. 
seja qual fàr a ju;tioa nossa t Que de prudencia, pois, Estas considerações; porém, não devem justificar 
nece!sitlmos t cumpre remove•· cautelosamente todos desejos imJlrUdentes de uma grande esquadra des
os motivos de discordia, e nos apresentarmos firmes prororcional á nossos recursrs. Eu creio que, por 
e sempre justos, sem a menor sombra de ambição, ora, cumpre suspender o. fabrico de mais encou
mas mabalal'eis como devemos ser no regímen ex- raçados, concluindo os começados. Eu não sei 
cepcional que a:loptamos e o unico que nos convem. quantos temos·jã, e quantos estão em fabrico; pc
Cumpre sobre tudo que n~s esforcemos para plant~r rém persuado-me que baslão pur emquanto. A guerra 
na população, ou fortificar, o amor de nossas insti- o não exige, nossas finanças nito vão bem, deixemas 
tnições, e confesso que neste sentido não vamos bem i que volte o e•tado normal, não só porque avaliare
Nossa situa cão não é de e~peranças o sim de sérias mos melhor nossos meios, como que se obterá mais 
apprehensõés. Não obstante o delicado r•incel do acertado juizo do que cumpre fazer, emendando os 
nobre senador pela Bahia, da côr de rosa que S. Ex:. erros, que a experiencia vai mostrando. Tenho ou
deu, com mão de mestre, ao estado do paiz, eu con- vido censurar a construcção de alguns encouracados 
tinúo a ter serios rer.eios que se fundão no descon- nossos incapazes de affrontar os mares, e oútro o 
tentatnento interno. choque das balas; creio que fomos enganados. 

Senhores,eu me retiro, e pPÇo com farvor a Deus Voltando à situaçito da esquadra no lheatro da 
que nos possamos rever satisfettos. As províncias, a g~rra; tenho lido cousas desagradaveis,que ella não 
propria côrte não se sentem bem, e têm anciedade passará o Humaitã, e descerá da posição tomada com 
que não parte sómente do estado da guerra. Cumpre bastante perigo I Tenho ouvido, e tambem lido, ~ue 
prevenir os accontecimenlos, e afrouxar o arco que se deseja que a percamos, porque faz sombra. S~o 
tem sido muito enterrado para um lado. Nas grandes boatos infundados sem duvida, porém convém estn
povoações se descobre extrema susceptibilidade, que dar os negocios, e tudo prevenir. Não deve conti
póde converter-se ém desordens bem dasagradaveis. nuar a incerlesa de notictas, ou que ellas nos che
Os Srs. ministruH r,ão adormeção, por que obtiverilo guem por vias particulares. Um (lezar, uma perda 
do corpo legislativo os recursos que pedirão que consideravel nesse elemento em que primamos, não 
Jbes não recusou em atten~:lo as urgencias da. só arrastaria enorme prejuízo como perda de força 
situação. O senado deixa de funccionar certo do moral. O que vou aprendendo com as nossas cousas 
que, na opinião do governo, ello nenhuma missão ó que os encouraçados não inutilisão as fortificações 
politica póde tr.r; que deve ser sempre um auxilio de terra, como se dizia; são uma grande vantagem, 
e jhmais um embaraç:1 aos desmanchas administra- sem duvida, e indispensaveis desde que os outros 
ti1•os O nobre presidente do conselho apart~ desta povos os adoptão, mas as cousas ficão depois na 
sorte do governo um grande elemento de segurança mesma. Entenrla-se bem que approvo a acquisir.ão 
o dtl resiltencia contra a torrente invasora das pai- dos encouracados, porém com cel'ios limites ; e n~o 
xões 1 e não me heide amedrontar com doutrinas vamos, para mostrar forçanoextedor, destrtiir nossa 
iaes, e tão auto ris~ das? Sr presidente, apezar das propria yida interna, gema qual não pó de haver pc
opiniões irreflectidas dos Srs. ministros, consulte tencia verdadeiramente f0rte. Nossa riqueza, por 
y, Ex. a nação, onça o Fecho da Abobada de no;so ora, eslá debaixo da terra, cumpre explora-la, e an
etlilicio politico, e saberá que a confiança do ambos t.es do o fat.t'T somos bem pobres, principalmente 
não so inclina para a torrente que a tempestade de do pois qüe recorremos ao papel-moeda I 
momento produz, o sim para este rio que desliza t>r. presidente, tenho fallado algnmas vezes nesta 
manso o sereno po1· entre rochedos, ai!itla que, cm sessão, e dito cousas menos agradaveis aos Srs. mi-

• 
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4. o Os motivos que os justiflcã:o. · 
5 o Os documentos que acompanb~o os decretos. 
6.o O numero dos decretos d~ concessão. 
7 .• O numero dos pensionhtas. 

_nistros, porém ~esPjo que acredit~m que tenho obra
do com a. consc1enc1a, e n4o para lhes tomar as JlO•i
ções,, qu~ julgo superiores. ás minhas forças. (Não 
optiind•,, ) :leria qua~i um impossível h"j~ encarre
gar-me de brefa sem~.lh:ante, o que não impedirA 
que eu con~erve o que VPjo de ~~! feito. A situa'çi\o . . III. 
do pa1z é gravA I cabe ao patr1obsmo ardente me- A proposições de que se trata. e que a tabeHa se 
lhora-ta, AI amhiciles nobres salva-lo, e eu, infPiiz- refere, comprehende trmta pensões, e outros tantos 
mente, nadll ambiciono mais, e o m•smo patriotismo penMionist<s. 
me atonselha a VIda retirada Meus rec(•io~. AS ~P· O numero dos decretos é lambem de trinta. 
prehensões !(DA me ass•ltilo têm al~tnmu vezes pro- Com relação M pensões approvartas por eda pro-
voca•to o ,rid1culo, principalmente pela manei r~ com posiçilo, tortas e !las forilo conced1da~ p"r decreto do 
que procuro mamf~sta-Jo p~ra não ser demasiada- pod~r exPcntivo de 8 de junho dP&tH anuo, e, A ex
mente aspero, cepç~o da primf'irs, os uuicos documentos qne as 

NAo ímporh, fico tranq•Jíllo de haver cumprido acoiiJpanhin, e jutiliflcAo, s!o as cópias dos reapec
meu devM, e serPi contente que os factos no futuro li vos decrttos. 
me desminlilo. n~ns não permitia, que os prr·prio11- A pP.n•llo asMim PXCPptuada da rP•ra d~s outras é 
ministros. qu~ zombAo rtH meu panico se VPj~o for- a que Cai concedida a D. Porcia de Albuquerque Ma
çados a repetir as palavras de arrependimento rlo ranhao, viuva do •flores r•f rm~do.do exe•cilo, te
livro da sahed••ria: • Hi sunt qons habnimus ali- q .. nte Pm commissilo do 11• batalhão dé v .. lunlacios 
« qu~~do ín devisum, et in siwihtudinem ímpro- d.a patria, Antonio de ;\J~uquerque Maranhão, falle" 
« JIBrJI,» . e1do no hospital de Comentes. 

Concluirei, pois, rogmdo an nobre mini<tro da A pensão é de 24S mensaes. 
marinha todo zelo aa jlerencia de su~ rPpart•çilo, que . Prova-se por certidões e outros documentos .que 
consome tantos milllõ~s, muita retl~xilo nos con- a agraciada casara com o official actual mente falle
tratos, e que não ordene a conslrocçiio por ora de r.ido em 26 de novembro de t84-2 na fregnezia de 
mais encouraçados, fdzendo apenas acabar os come- Santo Antonio do Recife, e que deste matrimonio 
Çldos. •xis tem dous filhos, um dos quaes 'nasceu em abril de 

184-7, e o ontro em 3 de ou1obro de 1850. 
PARECER Doi MESA N. 120 DE 3 Dll SETIIMBRO DE 1867• Lém-se informações muito favoranis dadas por 

douK com mandantes de armas, e pelo prPsidente da 
ExJlõe a mataria de uma proposição da c1mara dos 
- Sra. deputados, datada de 24 do mez de agosto do 

· corrente anuo, approvando mercês pecuniarias 
concedidas por decr,tos do poder executivo de 8 
de junho do mesmrJ anuo, em attençilo a serviços 
militare$ prestados na actual guerra contra o 
Paraauay. · 

I. 
EstA sobre a mesa, afim de dar .. se brevemente 

para ordem do dia, uma proposição, datada de 24- do 
mez de agosto deste anuo, que a camara dos Sra. 
deputados enviou ao senado. 
_ O objecto d~ proposiçiio consiste na ~pprovaçllo de 
mercês pecnn1ams, que o poder executivo, em atten
çllo a serviços prestados na actual guerra contra o 
Pars~uay, houve por bem cnnceder. por decretos de 
8 de JUnno ultimo, jA a militares, qu~, ficando inuti
lisados para o serv1ço do exercito em conse quencia 
de ferimentos recebillos em combate, não podem pro
curar meios de subsiatencia, ou carece m de meios 
somcientes de subsistencia, jA a familias dos que fal· 
lecerão em combate, ou por outras causas que ae de
. clarão. 

II. 
A esta proposição corresponde ·a la beiJa annexa, 

qu~, d~ acc •rdo C(lm os precedentes estabelecidos, a 
mesa formulou. e que contém os seguintes esclare
cimentus: 

1.• Os nome.s dc.s' pensionistas. 
2.o A classe, bem como a importancia annual das 

pensões. . . 
s.o A data dos decretos de concessão. 

província dR Pernambuco em officios 'de 21 de n•arpo 
de 1866, e 20 e 21 de maio de 1867. e a repartição 
do ajudante g~neral em ·18 de junho do corrente 
anuo exprime-se nos ~eguinte; termos: -

« A' vista do exposto, e a !tendendo a que a sup
plicante nllo tem mf•ioa de subsistencia, como se vê 
da cilada inf••rmação do cornmandaniA das arma~, 
parece à secçlo que a sua pretençiio es" no caso de 
ser deferida. » 

IV. 
Entre as pensões que se seguem a esta, releva 

fazer especiaf mençiio ile uma. 
E'· a que foi concedida a ·Luiza Francisca Dias, 

irmã do imperial marinheiro Marcilio Dias morto 
no combate de Riachuelo. , 

A pensão é de tr~zentos mil rêis annoae~. 
Não ha documento Algum nAm sr·br~ a identidade 

da agraciada, nem sobre os serviços de seu irmiio, 
Entretanto, é notorio que o imperial marinheiro 

\!arcil1o D1as que era praça da guarnição da-cor
vela a vapor l'arnahybu, prat1cou no combate -de 
R1aehuelo prodigios d~ valor contra o inimigo, que 
abordára a corveta. desprezt•ndo a vida com nobre 
abnegação para defender com heroicidade a honra 
do pavrlhão hrasileJro que tremulan naqaelle vaso 
de auerra. -

Como galardl!o de tanh bravura, e meio de per
pAtuar a memoria de feitos sublimados, o governo 
imperial de o a um dos transportes dó estado o nome 
de M arcilio Dims. 

Na fulta quo deplora de documentos offi·1iaes, 
que fossem presentes ao senado com o der.reto de 
concessito da pens~o de que se trata, a mesa limita-se 

17 
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a eommemorar, como tributo de reconhecimento e 
saudade, os arlo~ de valor e dedicação do imperial 
marmlietro> l\larc1lto O tas 

Na proposi~ão da c,mara dos SrA. deputados ha 
um engano a respeito do nome de um dos peilsiu .. 
ni•t•R. 

O pensinnista, a que ~e allu~e. é Joio PmiroRo 
dA !l·u~, c.bo de tsquadra do 40 corpo da gu~rda 
nar1ona!. 

E' com estA nome que o agraciado ó dA~ignado no 
decreto da concessão da rllerc~ pecuniaria, maK o 
nome que se lê na propo•içao é Joilo Pedro de 
Dens. 

Cumpre corrí~ir·sf! o engano. 
Para isso deverá na fórrna do e•tylo precerler intel

lig•ncia entr~ tsta ramara e 11 dos Srs. deputados, a 
qual nesse sentido lera de officiar-se. 

v. 
Além da~ informaçõ•s que se acabão de prestar. 

como complemento e remate das quH con•tAo da t~· 
bella ann~x•, vê-se que a impor1an,,ia Hnnual de t .. -
das as pen·õ~s conr\HLlidas pelo pod'r Px~cutivo, e 
contempladas e approvada~ pela nroposição que se 
acha subre a mesa, serA de 5 505H5110. 

AsKIIJI qu~. como resumo e conclu>ão das obser
vatões que pr•cedem, a mesa : 

Con•lder•ndo que, conforme o ar!. 10::! § 11 da 
con•tlluiçào, as mereês pecuniarias dependem da ap· 
prr.vaçào da assPmbléa geral; . 

c .. nsi t~ran.to que a conces•ão de mercês pecuma
ri•s augmenta a d•spe~a do E'tado : 

Constderan•lo q11H uma das mais imporbntes attri
bnlçõ·s •la assemliléa geral é zelar e l1scalisar a dPS· 
p•za public~. pr..tegendo, em bRneficio do trabalho e 
da iMustria, a smtd dos contribuintes: 

OJferece o Heguinte 
PARECER. 

I. • Que a propnsiç~o da camara dos Srs. deputa
dos d•ve entrar 1m 11lscussí!o. 

2 • Que o relatorio da men deve ser impresso e 
distr1butdo, na fórma do estylo. 

Paço do s"nad1 em 3 de setembro de 1867 -Vis
cnndo de Ab seté, presidente.-/osé da Silva Mafra, 
1 • secretario. - Fredem., de Alm~ida e Albuqu,rgue, 
20 secretario .- Thoma: Pompeu de Souza Brasil, 
3• secretario. 

.A emenda da camara dos Srs. deputados acha-se 
concebida ne>les termos: (le"d ) u Ern togar das pa
la v ras-ou ~e o g .. ver·n.o julgar C• ·n veni.ente, mediau !e 
a quantia de 600H-d1ga-se-ou rn~dtante a quanha 
de 1:200H •·m circurnst.ncia orilinaria.» 

O senado deve ter bern presente a discusAIO mo
vida sobre e8t9 a•sumpto pelo nobre senadur pela 
província da Bahi•, e recordar-se-ha das razõ~s ,que 
então eu trve a honra de oppór-lhe com t.oda a fran
qu• za e com o sentimento da responsabtltdariH do 
cargo quA o.·.cu po, Declarando que a emenda d·• no
bre senador c"ltocaria o governo· em sertos embara
ços, ewbaraçns que n 10 Sd faz i !lo esperar, visto como 
estamo ;em circumstancias anormaes, ped1 ao senado 
quA não lhe prestasse o seu assentia,ento. 

O nobr~ s~nadur, que, na oppoMtçào decidida que 
faz ao gabinete, n~o fne nega vs mtios de governar, 
d1sse no seu discurso, e eu smto não ter ouvido na 
occas1ào, o seguinte: ( le11do) • Eu ddr.laro a V. Ex:., se 
o 111·hra mimstro me disser que tem-s~ isemado, me
diante dinheiro, 1.000 a 2,000 individU•JS1 não du
vi·Jarei retirar a minha emenlia; mas ~e, como creio, 
te.m-!e isentado 100 a 200 homens, parece que este 
mei" não traz ne,.hum w~l ao exercito. » 

Eu nào ouvi esb pari~ do d1~curso do nobre se
n•dor, e quando a c.u,bse nào eshva babihbdo a 
indtcar-lh" precisamente o ~lgarisruo das Fubsti
tui~óes realizadas; rnas pMeria ddsde logo asseverar 
ao nobre senador que o numero Jos substi lutos aceitos 
na côrte pelo quarto! gen~ral excedia muito aquelle . 
que suppunha S. Ex •.•• 

U!r SR. &!NADOR:-Mas nilo por dinheiro. 
O SR !IINISTRO DA GUERRA:- ••••• essas transac

ções se fazem entre os indivíduos, é negocio das b· 
mtlias, que, não prejudieando o serviço, o governo 
facilita nos termos da Id. E, pois, sendo inf11ndada a 
supposiçiio do nobre senador, quando apresentou a 
emenda, o senado nlo dllvidal'il agora reconside·. 
rar a sua decisão. 

Eu trago a nota dos substilutos que, do dia 12 de 
setembro de 1865até a data de 30 de agosto, têm, 
aqui na cOrte, assentado praça em virtude de ordem 
da repartição da guerra . .A estatística reduzida a 
e•lesltermoK não póde deixar de ser incomplota; o 
algartsmo deve ser muito maior se tivermos em con· 
stderaçlo os substitutos aceitos nas provincias e que 
nellas verificArão praça. A argumentaçil:o, pois, é da 
maior proc~dencta. 

DISCURSO PRONUNCIADO N! SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO Em 1865 ass•nlárilo praça por ordem do quartel• 
DB 1867, gen~ral 91 sub!tltutos; 587 em 1866; no corrente 

anno, isto ó, até agosto, já assentarão praça 423 
O l!lr. Pai'RII,.I'III'i (ministro da gurrra).- substitutos, devenlio elevar-se este algarismo a mais 

Sr. president~, pedir a p•lavra para oíferM e r à d~ 600 até o fim do anno. 
cons11ler"çao do s~nar!o uma emenda. restabelo" Ora, admithd~ a exoneração por dinheiro, é evi· 
cendo o art 30 da prop,sta com a Ameoda approvada dente que entra vão para os cofr~s puhlicos mais ai· 
pela C•m•ra dos s~uh•·res d~putados. gu,r.as cant~nas de contos de róis, mas estes mil e 

O artig•l 3 • diz o s~~uinte: ( lendo) « O.i rccruh- tantos homPns nllo terião ido reforçar as fileiras do 
dos, v,duntarios e guardas n~cionaPS desigmdus nosso exercito. 
p •rlH11o ex:im1r-se do serv1ço milit•r por substitui- Em todo caso acredito que á vista destes dados o 
çM de indivíduos que lenhilo a idoneid~dH prec1sa nobre s~nador nil.o insistirá na sua emenda, 
para o mesmo sei VIÇO; ou, ~e o g<W•·rno julgar con- O serviço m1litar, ern tempo de guerr• principal· 
ve111entl, mediante a quantia de600WOU, cumtanto mente, nilo póde· ser facultativo, dtixando-se ao 
que em um e ootro caso o far.;lo denlro dos priwei- .individuo, recrutado ou guarda nacional desrguado, 
ros seis mezes de praça. » • o poder de eximir-se mediante certa quantia. 
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O principio é ·rigoroso, mas fica ao indiYiduo s~l- ris mo de exoneração, sem os elementos precisos 

voo recurso de dar substituto, que ao mesmo tempo para a comparação, e com a pos~ibilidade de vêr 
o iseDta da obrigaçAo e n11o prejudica o serviço, nem modificados os ~ffeitos por circumshncias impre .. 
tio pouco impede o governo de: preencher o quadro vistas, como jll aconteceu em 18591 com grande pre· 
do ~xer~ito como é urgente em cucumstancias extra~ juizo .do exercito. » . · · • · 
ordinar1as.. , MaJB ad1ante d1z a comm1~silo explicando as· emen-

Em geral mo pronuncio contra a sub!tituiçlo pe- das do projecto: (Con!lflll ndo a lO i ) . 
cuniana: acho-lhe muitos inconvenientes. . .«E' p~r1antu d~ par~c·racomm1•1luquenestepon-

Na camara dos Srs. deputados. quando se tratou to se revi v ao as d1spo&!~õ·s rftvogadas !ta lei de 1832, · 
desta proposta, tive occasiAo d~ emitttr a minha OJ!i· e se volle ao sydema dos subst1tutos, que tem o me
niilo a este respeito. Então dizia eu, na sessil.o de 2' rito de d•rcom certeza homem por hom~m. dd dei
de_ julho, ~se_ a~Rilassemos os 60081 q~e a lei'per-• ~ar to~a hberdade ã~ famílias e de n11ofazer o estado 
m11te aos mdlviduo~ darem para exim!f-se do ser- mterv.ir nesta espec1e de transaccões, ficando salvo 
viço de ~ruerra, não consegu1riamos mandar tsses lo ia via ao governo o premunir a sociedade e o exer
vinte mil e tantos homens que Mm marchado Eara o cito CJm certas di~posições de uma lei especial, que 
theatro da guerra de st!embro do anno passado em déve ser bem estuilada, co11tra os abusos que p6de 
diante. occasionar o trafico das substituipões •. » 

« O nosso exercito nilo se acharia no pé em' que A respeito do art. 5• do projecto da lei rranceza 
està actualmente. E é de simples intuição: precisa-!e diz 11 mesma com missão o seguinte: (Continu~Zndo a 
mais de gente dfl que de dinleiro. Se sem dinheiro ler). · • 
n~o se faz a guerra, muito meno1 se póde fazê-la'Bem « O art. 5• revoga os tilulos 20, 3• e 50 da lei sobre 
soldados, Sào estes que vão disputar o passo ao ini- a dotaçào do exPrcilo, as leis de 24 de junho de 1860 . 
migo, batê· lo e desaloja-to das suas posições. O di- e 4 de junho de 1864 Os títulos 2•, 3• e li• r~«ula· 
nheiro é necessario para sustentar a guerra; a guerra, vão as condições da isenção, ~ubstitu 1da pela lei de 
porém, se faz com os homens. 1 · 26 de abril de 1855 11 antiga subst1tui~il.o militar. Na 

Acredito que semelhante mdo de eximirem-sé os exposi~ilo gml derao-ss os motivos da revogação. 
individuas do serviço militar, a que silo obrigados « A commissilo, de accordo com o governo, foi de 
pela con;tituição, ha de ~P.r afinal supprimido. A parecer cjuH, supprimida a i•ençí'l••, cu .. vinha r•sta
exoneraç~o por dinheiro ~ u~ m.eio que hnje nil•J be_lecer a subslituiçilo, tal qual f~ra estab~Jecida pela 
acha apo1o nas nações maJS CiVIhsadas. A b'rança, le1 de 1832. 
que o adoptou pela lei de 26 dA abril de 1855, crean- « Não ignora a eommis•ilo as numerosas accusa
do as suas caixas de dotaç:lo, jã reconhece a neces- ções que em diversas épocas V••Z•s autm isad~s Hze· 
sidade incleclinavel de voltar ao systema antigo da rão aos abusos que resullavão do modo purque func
lei de 183:?, isto é, â snbstituicão por indtviduos, cionavli•• as companhias de substituiçao, 
subslituição que, como s~ sab~, 'f,,i suppr1mida pei•J • Se taes abusos reapparecerem, nao deix~rll o go
art to ·la lei d" ~6 de ab ii de 1855, ficando apenas verno de estudar, com o zelo que lhe é habitual, os 
subsistmte entre irmão·. cunhados e parentPs até o4o mais ~propfl8dos meius de os fazer cessar, e de a se
grao i e por uma lei poster1or, crdo que de 1858, e~- melhante respHilo propór âs camaras alguma dispo
tendeu-se e lia até os parentes do 6n g á0, Nu projecto sição legislativa. 
do aoverno, apresentado ultimamente em França, c Mas a eommissão, profundamente convencida 
ainda subs1stia a exoneração pecuniaria. Mas esie da necessidade de conservar intactos os quadros da 
pr•>jecto,que tem sido assumpto de grandes estudos, VIda civ I, tao n•ce~sarius ã vida da socieddJe, como 
tem ja M·ffr1do nota veis alterações, 11esta parte prin- o~ qua•lros do exerci lo A boa oraan1sação miht~r, 
cip1lmente .. o parecer que acaba de .ser apreseu1ado nào aehnu co~sa melhor par~ att•ng1r ebte Jim do 
ao corpo H!tslat1vo por uma comm1ssão composta que vollar á~ d•~pusl~ões da lei de 1832 a respeito da 
de I 6 membros, exprime-se a este re~peito da ma- substituição. · 
neira seguinte: (lendo.) « A. faculdade de se fazer substituir, concedida ao 

« Occupou-se depois a commissno com a Jd da ind1viduo que o conselho de r~mào defini livamente 
exonPrariio votada em 1855. cla•silicnu nu cont1ngent~. parece com ~ff.·ito não se 

« Tem sidn execuhda esta lei ha dez annos, quer ~· d~r real1zar senilo de dous mod(ls: ou p"r paga
durante a paz, quer durante a guerra: e; tá, por mento ao Estado de urua aoiJJma rle dinhe1ro, ou for
cousP~t· inte, no caso de p•.der hoje ser julgada. nAcendo-se um hnm~m cc.m tu das as cond1çóes exi-

« l>•gna de louvor pelo seu lim, que era fazer gidos para o servi9 • nlihtar 
desapparecer a censura constanlemente atiraria ao « O se~undo w~io apresenta para o exercito uma 
irafi~o dos substilut .. s, e ao mesmo ternpo facili- ~rand~ l·anlagAm i nunca se perde uma praç·, cada 
iando em tudo às famílias os m• ios de subst1tuiçáo, um dos doss1flcados no cont•n"ente pr·•ta o sPr
Ja pratica apresenta etla, segundo parece A cnmrn1s- voçn, ou ~o r si m·smo, ou pnr um 1•utru em seu 
~ilo, graves incon1•enientes, cuj-•s pr1ncipaes são: logar; além de que, por elle, têm as famílias a ma1s 
. « 1 • Não assegurar ao exercito o recrutamento •:nmplijta libArdade de fazer sub,titnir seus filh_os; 
ntPgralllo dia em que ~lle é íllais necessario. » discut~m e aceililo livremente as eondieões da sub~
. E' ju;l•meuta o que eu temo que venha a aconle- tituici\o i fica em fim o Estado na esph•ra elevada 

CCientre nós. (Ct,ntmwmdo a lc•·.) · de protegclr os cidadãos sem int~rvtr uas suas trans-
a 2 .. • Sobrecarrtgar o exerc1to em tempo de paz, •cçóes. » 

espeClalmente no quadro dos inferiores. O art. 5• manda vigorar o titulo 30, cujo primeiro 
« 3.~ Obrigar o governo a determinar um alga- artigo diz : 



1 .. -. 

132 APPENDIOE. 
u Não h avarA nas tropas francezas, nem premio outro .individuo, que apresentas&~ aa mesmas garan· 

de dinheiro nem premio de er1gajamento, qualquer lias de idoneidade. Collocando-se dentro da ,,rbita 
que Alie sejl. ~ . ·. . do p~incipio, nllo intervinha nem na procura .dos 

E~ um expediente lel1z, a que o governo plenamente RUb!tltutos, nem . nr,s contratos que os dev1ll•l ligar 
se associou, tomar-Be para um príndpio qu~ elevc.u II"S substituídos ; er& tu to nPgoeio das f~1oilias. 
sempre ao mais alto grão a moral do exerllito fran- Havia, emfim, uma garantia de um grande intere>se, 
c~z, e que ê convenienle continuar a susten lar como que não existe. hoje senlio relatiVamente·; havia a 
uma das melhores disposições de seu codigo de re- garantia mesmo nos tempos os mais dífficeis, de se 
crutamenlo. reunir inle~ralmente os Beus quadros effectivos • 
. São estas as i~éas que b~je pre,tominão na França c A parllr de 1851iapparecérã.o leis, decretos e de· 
a respeito da exoneraoilQ pecuniaria. Invocarei airirta cisões, conservando e regularisando os novos prin· 
em meu apoio uma autoridade de grande valia, e tanto c pios da exoneração e da dotaç~o, e que fizerão 
mais necessidade tenho de o fazer, quanto.para ai· de;apparecer .. no espjrito publico o. habi~o. ·e até o 
gunA nobres senadores, que fazem op pos1ção au pensamento do sr.rv1ço pessoal obr~gator1o, Jlnr ler 
gabinete, o nào ser profissiOnal é um grave dtfeito este como Pquivalente uma quantia prefixa. Todos 
em um minbtro da ~uerra A autot~dade a quem me os esforços da imaginaçlo, assim como os da econo
refiro é o gPneral Troehu, a quem se atlribue um miadomPstica, seconcentrllrlio naobtençlo de meioa 
interessante rscripto, uma memoria notavel int1tulada para perfazer essa quantia, e para isso lambem os 
- O exercito francez em 1867- tã.o jnstam~nt• especuladores app:1recérã.o mulhplicando·se de mil 

. aprPciada pelo general barão de Azemar, que igual- modos. E assim a obri~ação, ou antes a neceaHidade 
mente é uma autoridade de grande peso, e quR de servir pessoalmente 'ficou re&tricta, e cada vez 
abunda nas mesmas idéaR do general Trochu sobre mais. aos proletarios . · 
o ~ystema da exoneraçilopeeun1aria. Com.o a1 o o de Pod. riamos até calcular o momento, que nlo esli 
autoridades tãorespei1•ve1s1 acredito poderaltenuara longe, em que, cantinuando o estado de paz, qaasi 
desconfianÇa e dissipar &S duvidHS CJIIe porventura toJo O quadro do pes8oaJ etfecliVO dos SOldados fr•n· 
haja a rpspe1to de semelhante as<umpto. cezes viria a servir em virtude da M de premio 11 

Já Íla cam3ra dos depul•dos me havia declarado po- do peculio, pois todo~ os dias formão-se companhias 
aitivamenle contra o ~ystema da exoneração peco- ou associaÇÕt!S particulares, tendo por fim, mediante 
niar1a; li-ln nesta an~usta cama~a; as minhas V:"ze~, processos mais ou menos e!'ge.nhos~s, pOr a ex~ne· 
)lorém, não forào ouv1das, e, pots, tenho nece88ldade ração ao alcance mesmo da 10d1gene1a. Emfim, VImos 
de soccorrer-me a autoridades insu~peitas. ainda important··s orgllos da imprensa proclamar a 

Para qU<I o senado avalie," melbnr 8precie o me- exc~llencia e inst;gar o governo, n4o só a tomar a 
reciu·ento da obra do general T1·ocbu, ba>ta altender direcção, com•• a recolher os Iucrns de um vasto e 
ao que a seu rAspei to d1z o barão de Azeruar: ( C.md") generaliBado systema de seguros que se estendesse a 
C! E~peravam"s com anciPdade a obra que vamos todos os genoros de sinistros assim designados: 
ex;Jminar, e SAbem que o:lla se hBja. publicado sam « Tncendio. 
o nome do autor. todos que l•rão-a exclamilrão : « Inundações. 
« >6 o gen~ral Trochu fora capaz de escrever este r Saraiva. 
« livro D. « Serviço militar. » 

O barão de Aze1rmabunda nas idías do general 
Trocbu ; n~o r.ondemna só a exonFração pecuniaria, 
vai mPsmo além; pronuncia-se contra toda e !Jilal
qutr substJiui!;ilo 

O 11en..ral Trochu é dA op'niilo que se volte intei
iainent~ an sy· tema da l~i de 1832. a substiiJ•iv'O 
por individnos abolindo-s• a ~xoneraçl!.o. O parecer 
da commissáo do corpn legi-htJvu francPZ, que aca
bei de lér, é o lransum~tto da sua 1'tgorosa argu. 
mentaçào. D·z Pile : ( L.ndo) . 

« A subst-tuicão, de qua se fazem resaltar com 
tanta exageraçãÓ os inc!•nvenienles, a que não Pra 
im,:oossivel remediar, sem se levar eoT conta mas 
vantagens, q•Je era de todo interesse conRPrvar, f~• 
:P-recisamenle o terreno em que sa est .. belecPU o 
cõmpnmisso de que ac1 ma faltei. A substiluiçilo fni 
menoll um dir~ito creado, do que uma tvlt•ancia 
admitlida pela lni, não no int-resse das f.esfoas, 
mas expreFsamAnte no interesse das cousas. l or uma 
intelligente subtileza, aconselhada prlo estado da 
moralidade pubJi,·a, a sub>tituição, que mitigava 
grandemente o rigor do principio do se.vtpo pesso•l, 
consagrava ao mrsmo tempo o mesmo principio, 
Com dfeito, por elle todo o individuo que se qu•zessP 
subtrahir ás consequeneias dJ des•gnaçao pela sorte, 
ora oiJrigado a ~e subslíllllr no exercito por um 

' E; aqui ~ilado pel~ g~ne;al ~m 'tar.Ío, qu~ j~ ii v~ 
oc~asi~o de mencionar em re• posta ao nobre senador 
pela Bah ia, isto é, o qu~ se pas~ou nos Est•dos-U ni
des, onde havia tamhtm a r~cu dadrl de exnn~rar·se 
n inrlividuo do Herviço militar, mediante a quantia 
de HOO dollars. 

Diz elle o B• gu'nte: 
« Noto, sem q11erer insistir, a gravidade da situa. 

ção que, sob o regimPn da isenção, e sob o ponto de 
vista da realização dos etfdr.t1vos, crHaria ao exercito 
e ao paiz uma guerra. prulongada, infeliz e fecunda 
em Jlrovações. O estado, para obt· r BCJidado.,,. deve
ria eleva1· o pre~o da exoneraçilo além da m~dida ra
cion•l. mesmo além da m,.diiia p•·a~ivell Mais fa
cilmente s" com1•rehendem do que se exprimem as 
,•.ons•·qtu•nciaa de toda a e~p ·cie que acarrttaria se
melhante crise. » 

Nà·o se póde condemnar de uma maneira mais 
formal o sy,tema da exoneraçAo pecuniaria; prin· 
!lipalm~nt~ em circumslancias auormaes podemos. 
achar-nos seriamente embaraç1dos, porqne se hoj~ 
se' btem um substituto por 1:5009, amanhã ou de
pois póde acontecer que esta. quantia nào seja sufil· 
ciente. N:lo nos devemos esquecer que nos EstaJos· 
Unidos pa~·a se obterem voluntarios foi jllllciso ! 
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elenr-se o premio & uma quantia fabulosa: havia Eis aqui o que diz o Sr. marquez de Caxias: 
p~emio do Est~do, premio do can~o, premio do dis-
tncto, nllo set se .ai é da paroch1a; de sorte que, « &n'mição d111erviço militar •. 
reunidos estes premias, formavào uma quantia su- « ·Ha jfl varios annos que 0 poder Jegislalivo au-
perior a 2,000 doll~rs; além disto garantia-se ã~ fa· lorisa 0 serem os individuas que forem recrutado• 
milias doa individuo~ certas vanta~tens, assignava·se· para 0 exercito. eximidos do serviço das armaa en
lhes uma pensão, " elles mesmos nlo Ee aliH!avilo no Irando para os cofres poblieos, ao principio com a 
exerc•to senlo contando com certas commodidades quar.tia de 400S, e depois com a de 600$.; sendo o 
que lhes erão garantidas. , d 1 d · · ~ d t' d · 1 Além disto (diz o mesmo general Trochu) : • Um pro ue o as exlmtçues es ma o a premtar vo un-
Jivro novo, escriplo sobre documentos olliciaes au- tarios e engajados. Esta medida, permiltir-me-heia 
then. ticos, mui J'udiciosos e de um interesse militar que vos diga, nilo tem produzido as vantagens qu., 

'd 1 o d 1 se esperavil.o de soa adop~ilo: ao contrario, as des-
conu erave - . po er mi itn dos Estados- Unidos vantagens consequentes deli& têm muito inftuido. 
da Amarica por occasi4o da guerra da separaç~o- d • 1 d 111 • d 't 'al por M. Vigo Roumilon, antigll official do eatadó- para o ee.a que as etras o exerc1 o1 espect • 
maior, PUb·intendente do exercito francez, revela· mllnle depois ila ellenslo que se deu A .tdéa que a 
nos' uma a'glomeraçllo de faCtos dignos da mais se- originou. 
ria med't~çao. Ha uin -sobretudo bem singular e que « O insignificante concurso de volunlaríoe ao aer
cabe perfeitamente nestas notas. Os estados do norte viço militar I! uma prova mais que aufficiente da 
sob a pressão de dífficuldades cada vez maiores para repul(naneia inslinct1va do nosso .povo a esse servi
completar seus exercitas recorrerão a' a outros me1os, ço. E realment~ admira que no. nosso paiz onde a 
a conacripçlo e· ao sor.teio, modificados pela 1 xon~- atfdíÇ!ó aos uniformes é tal qu~ jà chega aos limite e 
ração. O preside11le Lincoln, dando o sen apo.io n ·' da mania; ~nde o uto desses uniformes é impoato 
congresso a um minucioso relalorio do Prebot llla•·s- aos empreg,dos de divorns repartições, e de varios 
htJI GenBrtd sob o resultado de uma semelbarJte ope- estabelecimentos , particolares; onde parece que 
ação em . oito estados, mostrou que o direito tJe um~ grande pa!te da popula~lo p· rlence a classe 

rexoneraç§o creava um dt{lcit enorme de indivíduos m•hhr p~l~s tr~JeK de que us~; .onde, .fl.nalmente, 
e pediu f.,rmalmente a sua revogaç.i\o que foi votada ~dos sohc1ti~ honras e J!rerogat1vss · mt.htarea por 
em abril de 186". A nova leiadmilltu a sr~bllitnição, » dtve~saa con11d'r~ções haJ' lao p~on!JnCtada repUJ· 

E11 jt tive oceasiilo de ref~rir este facto: no anno nancta aos a~rv•.ços ·e aos ncrJIJctos por meto · 
d~ 1863 por este meio havillo sido di~penstdos do ~os qu1es se. a~qutrem es~as honras, essas. preroga
serviço mtlitar nos Estados-Unidos cinco mil e tantos ~1vas, e ao duetlo ao uso desses unt!ormes tilo dese
individuos ; no anno seguiu te o aharismo das exo- Jldos • 
nerações pecuniarias elevava-se a trinta e cinco mil e « De tal repugnancia E e &Pgue que todo o indi
tantos, o que obrigo11 o presidente Lincoh a recorrer vi duo q11e é recrutado pua o exerctlo, e que póde 
ao congres!o1 pedindo a revogação da lei ria exonera- di•pOr d1 quantia ~e 600S, ou ob~ê·la, mesmo p11r 
ção pecuntarJa, e o congressonáonegou-lheamed1da; meto de compromissos,. que multas ve&eR se &ra
é o q11e espero lambem obter do senado brasileiro, du·em em futuros sacr•6ctos para elle, exime-se 
nilo só pelo que, quando tive a honra de combater ~o serviço por essa quantia; e as~im retirAo-se das 
as razões apresentadas pelo nobre senador, d1sse fi r- fileiras muitus recrutas, ordinariamente dos ma
mado na ~xperi•ncia du~ outros povos, como tenho •hores. Nil·l pensei~, porém, que ellea eejilo l~go 
mo>trarlo com a le•turi\ de opiniões tão antorisadaa, subst1tu•dus por voluntarios ou engHjados, engo
seMo lambem pela nossa curt~ experiencia, e pelaM dados pelo premio que SR lhes 11arante. N4o: a 
opiniões tio~ no·sos ~:eneraes. . r~pul!nancia &o Rer~iço m,),lar, que deu furpa de 

E nesta ,,cr.asião nã'' pos•o invocar opinião mais vontadd ao recrutado para ex:imi•··s•, aelú• c"m a 
competPnte do que a dn.nobre warecbal de PXMCllo mesma f,,rça s•,bre o que esta em ple~a I berd•de, 
marquez de Cax1as. Mm1stro da ~uerra em.f855, nu para afugPnt.•lo de um·regrmen dd v1da que lhe é 
BP.U relalorio combateu com todas &s !orça5 a exone· repugnante. A fXtensao dada t. eximição, que 
r"çil.o pecuniaria, como na sua excell~nl~ obra o fdZ comprehendeu os volur11arios e permilt•u a qu•l
actualmente o general Trochu, e p•d1u a rdvog,çllo quer pr<ça, em todo o tempn, ex• miNe do seniço, 
de se111elhante medida, que con6tderou perntcio•a entrando para o• cofros publ1cos com a IJUantia c .. r
por tod"s o~ Jadt's pur que pudesse ser dia encarada. respond~nte ao hmpo qu< lhe r.Jta servir, roncnrre 

Assim cor~o li aquillo que ~e passa nos outros t<mbem em grande parte para o rlesfatque das filei
povos, lambem não posso deixar de lllr essa parir ras do exercito. Praça~ a quem fdllào poucos annos, 
do rela torto do nobre marquez; elld falia com a poucos mezes mesmo, para concluirem o tempo mar
experiencia de um general encanecido no s•rviço da cadu na lei, têrn-sa exim1do do serv•ço mediante in
palria. E como o nobre marquez pensão outras •igntficanle.l quantias, que qualqua•· pó de obt~r com 
summidades do nosso exercito; p~nsa n gener~l Po- f•cilidad~. Compreh~ndels perfeitamAnle a de•van.· 
lyd<,ro, a quem tive occlsillo de fa.llar a semelh:mte tag-.m e o perigo da cont1nuaç~o de sem~lhante · 
respeito; disse-me clle que no mesmo sentido sd favor, quer sH tenha em vista a marcha do serviço 
hav1a manifestado quando fl>ra ministro. São as opi· ordmar1o, quer a emergencia de qualquer crise em 
niões mais comptlentes do nosso exerctlo, sào a~ que sPja necessario o emprego da furç:~ armada como 
opiniõ•s das pessoas mais autorisadas dos p~izes es· elernPnto de manutenção da ordem publica e da paz 
trangeiros, que condemnilo hoje o syslom:~ da exo- do imperio. 
neração pecuniaria. ASSim, pois, o governo confia em que as conside-
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rações expostas, calando profundamente em vosso 
espirito, vos convenção da mconvenieucia de s~me .. 
lhante mé•Jida, encarada debaixo de qualquer as
pecto , e vos conduzão a revoga-la e a adoptar em 
•eu Jngar a substituição indivi<lual, com a qual o 
exercito nada perde nsm se tolhe o direito de exi
mir-se do serVIÇO d~s armas ao que por qualquer mo
tivo nãoquizer dedicar-se a esoe serviço, quer lenha 
sido recrutado, quer lenha vindo voluntariamante 
ali> ta r-se • · 

ra, de que linha nMessidade o arsenal, mandei abrir 
concurrencia perante o conselho de compras, a qual 
rffectuou-sA em 5'de juntio do corrente anuo: ma~, 
nilo me conformando com os seus resultados, porque 
parecerão .. me exagerados os preços exigidos nas dlf· 
ferénles proposta!, mandei depois de algumas di
ligencias contratar directamente pela intendencia 
com Manoel de Miranda e Castro o seguinte forne
cimento: 

800 pés cu bicos de 'J7 a 30 polle
gadas de grossura a 14$400 Nao póde haver nada mais completo; não tenho 

cou<a alguma a accrescenhr ao que disse o n•,bre 
marquez de Caxias no seu r~latorio, ao que dbse o 
general Trochu, apoiado pelo barão da Azemar, ao 
que disse igualmente a commis<do do corpo leg<sla
tivo francez; vozes mais autorisadas eu não podia 
invocar em meu auxilio contra a emenda adopbda 
na ultima di!cussilo. Pedindo ao senado que a recon
sidere, estou completamente convencido de qua não 
deixará de prestar seu assmliment() á emenda que 
vou ter a honra de submetter á sua consideração, 

A ultima parle da emenda do n<·hre senador pela 
Dahia não ficará prPjudicada, porquanto é elta com
pletamente ociosa. S. Ex , querendo dar uma garan .. 
tia aos indivíduos recrutados ou designados, que ti
vessem a seu favor alguma isencão legal para os exi
mir do serviço militar, reproduz a dispoição da lei 
de 1864 art. so, que estabelece o deposito de 600fl 
ou uma fiança; m3s desde que o nobrd senador se 
recordar de que esh disposição pnr força do art. 3• 
da lei n 1246 de 28 de junho de 1865 tornou-E e per
manente, a sua emenda torna-se inutil. Portanto nào 
ha o menor incpnveniente, senão necessidade mani
festa, em ser restabelecido o artigo da proposta com 
a emenda adoptada na camara dos Srs. deputados, 
é um meio de governo de que não podemos prescin
dir, principalmente nas circumstancias acluaes. 

DISCURSO PR ?~UNCIADO liA SESSÃO DE 9 DE SETE!IBRO 
DE 1867. 

O !!ir ... Ufou• .. Cel•o (mini<tro da marinh~). 
-Antes dH responder ao di~curso que acaba de ser 
profel'ido, Sr presirlent~, julgo do meu dever cnm
plttar algumas mforwaçõe~ que anteriormPnte me fu
rão exi"1das pelos honr.dos senadora!, que têm to
mado parte na discussão. 

Exphcan,lo ns contratos cel~brados nela repartição 
da mar,nha para f••rnec1meuto de m"deiras de cons
tru~çAo n•val, eu timitei-mH á :dli· mar qu~nto ao 
ulllmo, qu• foi para a acqu1siçáo de antenas de pi
nh•'· que a econom1a nelle reallza<la Am f,IV,r !los 
cofres vubticos mont~va á algu<nas d~zenas de con
lc•s •1e reii. 

c~da pé, «JUeimportárão em • 11:500$000 
2,150 pé~ cubwos de 2h 26 polle-

gadas da grossura a tSflOOO 
cadapé,que importârilo em . 29:250SOOO 

2,250 pés cub~eos de 21 a 23 polle-
s~·las de grossura a 12S100 
c~ da pé, que importárão em • 27:225SOOO 

31250 pés cubu:o& de 18 a 20 polla-
gadas de grossura a lOfl(OO 
cada pé, que imporlárão em • 32:825SOOO 

41400 pés cubicos de 15 a 17 polle-
ga~as de grossura a 9S200 
cada pé. que imporlárão em • 40:480SOOO 

A importancia total deste contrato ----
é, pois, de . • • • • 141:3008000 

Tenho aqui um quadro (mostra) organisado pelo 
director das construcções navaes, o Sr. Levei, do qual 
se vê que, a effectuar-se o contrato com algum dos 
proponentes que comparecêrão á concurrencia, aber
ta em f1 de junho, os seus preços seriiio estes. 

Pela5 antenas de 
2'7 a 30, cada pé 
16$000, ou • . 12:800$000 a porção contratada. 

Pelas antenas de 
2i a 26, cada pé 
t5$'W0 ou.. • • 34:200SOOO 

Pelas antenas de 
21 a 23, cada pé 
158 ou. • . • 33. 750S000 

t>elaA anlems de 
18 a 20, cada pé 
13$466 ou . • • 42:789$500 

l'ehs ~ntPnas de 
15 a 17, cada pé 
1~$ ou. 52:800SOOO 

O que daria a 
somma de • ; 176:339S500 

• 

• 
» 

» 

Confrontando-se os dous algarismo~ ar.bAr-se-ha 
que a ec,nnmta realizada neijtas :!00 antenas foi 
ue 35.039S500. 

Não pude mtão descer â detalhe~, porque não es
perando que o debate versasse sobr~ ~ss~ mat~ria, 
Jeixei de pr-vPnir-me c<•m os esclarocimentos nelles
sarios, q11e me comprometi! à apresentar em occa
si~o npportuna. 

E' o que f•rei h•je, antes de tudo, demonstrando 
aquella m<nha pr,pusiçàiJ. 

E-te c"ntracto, como di~se, teve por obj~e!o du
enlas antenas de pinho, e foi cel brado lu 11m mez 
ouco mais ou menos. Para a obtenção dessa madoi-

Ass1111 o.< difersos cnnlratos ~e madeiraq, além de 
nã•• >Ubirem á qu•ntia, que informArão ao honrado 
sen.<dor. cnmo j~ demonstrei na pnmAira vez qne 
ti v~ de r.tlar sobre o •ssumpto, revet1lo quA nenhuma 
tllhgencia se poupou para o JitD de resgu.rdar quanto 
era Jl"S~iv<·l os iuteresie.< publ•cos. 

O h· •!Irado sen,dor, a quem me tenho rPferido, ou 
qualquer outro. dar me-t1ia iwrnen<o praznr se qui
zes~o ter o tr,balho de di<cutir todos os outroq con
tratos fe1lus P"la reparti~ão ll meu cargo, porque ou 
entendo que nestas mater1as, a mais completa pu
blicidade 6 urn bem tanto para o estado, como 
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p.tra a c governo. Cumpre que o paiz saiba exacta- NeRias circumllancias, o digno presirlent~ do Rio
mente como silo apphcados os seus rer.ursos, allm de Granrle, altento e vig,f.,nte sempre, n~o ~ó pr.rqne é 
poder-.julgar o procPd1mento de s~u• delegados. es~a uma das di•tinctaR qualid~desque o c~r.ctPrlsão, 

l'ela minha parte; consid·N como um granrle como porque tivera eu o cuidado dd chamar soa 
favor a analys~, a critica da miroha admin1straçllo1 attençllo para os eleruentos de def~sa naval da pro· 
nas~ a parte principalonent•; ·nida rdc, i1 da discn~siL·•, vinr.ia, mandnu insper~cionar com todo o cnirl~tlo os 
e lenho talvez a garihar aljluura cousa. navios de q11e Recompunha~ fi tolha da L>gô• Mirmi, 

Nao é isto fatuid•de, nAm orgulho; é simples- OR q•I•Ps achavAo·s~ em e>ta•lo tal que irnmPdoata• 
mente a ~onscoeroc1a de que Pm rua leria de fiscallsa- ment• rer.lamou, com 111da a urg"nCJa, a remessa de 
çlln dos dmheiro~ pubhcos tenho cumprido á ri~ca o douR que pu 0essem sob lilui·l•,s, e seni1sPm para 
meu dever. · a nece~'idade que se antolhava nllo só possível como 

IJarei agora ao nribro senador pela Bahia, que me provavel. · · 
fica em frente, o resto das informações que promttli S. Ex r~z mais : in~icou-me mesmo a conveni-
a S. F.x. encia da comprar o vap••r .v,ud, de uma IIDha de . 

Offereço-lhe o quadro da clasAificaçãn dos navios naveglçio daquella província, e ~ue v1esse A esta 
da armada (apreser•t11ndu). do qual se vê que nos de côrle para ser concertado. Mande• examina-lo: ti:
véla 10 sào de comb.te e 1 é transporte. Uaqu~lles, nha passado por uma VArdadeira reconMtrucçlio, e 
2 •ào claRsiflcados como corvetas, t corroo brii(Ue· s•oaq •limrnensões orão asdeRPj~veis;exigio-s•por elle 
barca t brogue-escuna, I p•lacho, 3 brigues e 2 hia- 90:000$; comprei-o por SO:OIIOH, e immed1ataD1ente 
tes O transport~ foi classificado como brigue. o fiz seguir. . 

Nos vapores, temo& lambem navios de combate e Este navio é de ferro, foi construido em inglaterra 
transportes. Os transportes 8ílo 7, classificados todos em t859, tem 1,35 p6s de comprimento, e 1'7 de boca, 
como corvetas. Dos primeiros distinguirei os de cala 3 pés, e completamente carregado 5; a lota
madeira e os encouraçados; sendo aqudles elassi- çilo é de 97 tonelladas, e a macbina de 40 cavallos, 
ficados como fragata 1, como corvetas B, e Z1 como Não estava, porém, satisfeita com a suucquisição 
brigues. Nos encouraçados lemos larnbem 1 fragata a exigencia do presidente do Rio-Grande ilo Sul: 
e 9 corvetas. faltava-me ainda um, que não podia mmdar cons-

Nilo estão incluídos neste quadro os dons monito- fruir aqui, nem encommendar para a Europa, por
res j~ prom111os, porque este navios, como já tive que o caso era urgente. Mandei ver se era J!OSsivel 
occasiao de ilizer, serilo guarnecidos por destacamen- obeté-lo nas províncias da Bahia e Pernambuco, e 
tos tirados dos navios maiores, que devem apoiar as nenhum se encontrou nas condições precisas. 
suas operações. . Então veiu em meu auxilio o meu distincto collega 

· Já que fallo nos monitores, completarei as infor- o Sr. ministro dos esJrangeiros. S. Ex. havia 
mações a seu respeito, dizendo que elles têm de ealrado em ajustes para comprar o Párt~já, de que 
ocmprimento 120 pés, de boca 28, 5 de calado, e tinha nece!sidade para a com missão de limites com 
uma machina de 30 eavallos de força, sendo seu ar- o Perú, e vendo que mah imperiosa era a que delle . 
mainento uma peça raiada de 70 ou 120. tinha o ministerio da marinha, offareceu-me cede-lo, 

Quanto aos vapores de !erro, que se construem na o gue aceitei. · 
Europa, e que se destinllo ao Amazona~, mas que J~ dei ao nobre senador as dimensões deste 
podem serVJr lambem para a flotilha de Malo-Gros- navio, resta· me apresentar-lhe o lermo de avaliaçllo 
so, o seu comprimento serA de 15 metros e 2 deci- e exame a que mand~i proceder pelos peritos do . 
metros, 8 milhas de velocidade, 3 pés . de calado ; arsenal da n,hia e que S. Ex. exig1u. Ei-lo aqui ••• 
montarão uma peça de 12,,e terão capac1dade pa!a o SR. BARÃO DE CorEGIPE :-Nilo é preciso que o 
transportar, al.ém ila gu~rn•çilo, 60 homens, mum- leia· basta que o mande se qnizer. . 
ções, combusllvel, etc. Devem custar-nos 156.0009 0 • S ' E' 
todos e1J6s, . R. ~INISTRO DA. MARINHA:- pequeno ; 

Mandei comprar no paiz mais dous vapom para V Ex. perm1tta que o le1a. (18). 
a· flotllha da Lagõa Mirim, u província dJ IIi o- « Aos tS dias do mPZ de .abril do aano do nasci
Grande do Sul, o Sil11rira e o Piro já, em eonsequen- manto de Nosso ~e~hor 1eNUS· Christo de 1867, a 
cia de requisição que me dirigiu o respectivo presi- bordo do va11or P~raJd. surto neste porto da Bahia · 
dente. de Todos os Santos da cidade de S. Salvador, com-

O senado nlo ignora que em começo do corrente pareceu ,o chefe de. divisilo Augusto WencesiAo da 
anno occurrencias se darão nas republicas visinhas, Sil~a. Losboa, cap1tlo do por!~, CO!fl o JO tenente 
que nos devillo pôr de sobre-aviso, contra uma ag- ~m1bo Augus~o de Mello e Alv1m, d.~rwor d~s offi
gress~o na fronteira do Rio-Grande. A revoluçilo de cwas de machmas ~o a~senal de marmha, per1t•o no
Mendoza, felizmente aba r ada, era tal ver. um. plano meado pelo respecllvo mspector, e com o 1° tenente 
de geral confiagraçlo, a que não seria indilferente o Antonio Calmou du ~in e Al~e~da, director das c~ns
partido que nos é hostil M Banda Oriental. tracções navaes,, per1to req~ISitado ~or ~lle cap1tão 

A pruurncia aconselhava-nos qul nos acautelas- do porto, a c~m1go secretar1o da cap1tama do porto 
semos contra alguma nova sorpreza, como a da fron· abaixo ~ssig~ado, ali.m de, em e~ecuçiio As ordens 
te ira de Jaguarào, tanto mais quanto nossos adyer- da prAsHienma,, em .v1rtud.e dos av1sos de 31 de de
satios no• suppunhllo completamente absorv1dos zembro e 7 deJIDBiro utt1mos, proceder-se ao exa
pela guerra rio Paraguay de um l<do e por outro lado me e avaliaç~o do dito vapor l'irajd, p~lo que, .pas
pelas providencias que era mos obrigados a tomar re- sando os pentos a f<zerem os necessmos e mmu
Jativamente ao norte do imperio. ciosos exames, declarArão que o Tapor é todo cons~ 
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truõdo dA ferro e se ar.ha em bom estado, &lias di- ente nil:o fez mais rio que copiar textualmenf• o que 
mensões ~ão: comprimento ~ntr~ perpendicuhres já est~determmado em lei. 
naaltura do c'·nv•z 14 melros e9~6 rBillo!imos, maior A: ltii de f,Jr~a vigente (6 creio que lambem algnmas 
Jarguh 3 metros e 355 millesimus, pontal t metro anteriores ) e eMtabel~ceu só mente o .mPximo das. 
e 982 millestmos, calado t metro e 4tlí millesim s, pra~as que se poderi4o embarcar, em circumstancias 
toneladas 22 lj2, machina do alt~ pressão, força 111 ordtilmas e ex:traordinariaa, e n~o cogitou da hy
cavallos, a hel,.ce de 3 plls, e11deira tubuhr e bur- pothese que aventa o nobre senador isto é, nlo Ií
rinho. e que o avabão na importancia total de f'7 1258 mitou t•mbem o maximo das que pudessem ficar 
a saber: c~•co 11: 121íS, machtna e caldeira 5 600$ desemb~rc~das. 
burrinbo 400$ . E para const~r se lavrou o preR.ente Assim que, BP. h3 nisto motivo pAra censura, o 
termo, que ass1~Dàrlo o .cap!tão do porto e p•rttna, qne eu n4o creio antes do g·werno merece·& o le
eomillo •etlretarlo •I~ cap1ta111a do pnrto .• que 08Ub-, "isl•dor, cujo p;ocedimentu e·le respeitou. llij!n1 screvi A ass•gn~í. FIZ escrever e asR1p;ne1. -·O secre- porém que a censura InA parec~ menos fun~ada 
t•rio, Otvmpi". Mo::•m" ,Ch~ves - ilugust•• W~ce-- porqu:ntu nem enxer~o arbitrto deixa•to ao soverno: 
Jao ds Silva Lub,m, cap1t~o do port~.- Em•l•o A"· nem violaç~o do pr .. r.e•tn constitU•linnal 
9!'~10 de Melto .• Alvtm, 1° t•.nente dtretllor ~as offi- Nessa limitacio da forço, qne 18 poderA IPr embar
Cinas d' m~chtnlq, .- tlntll"'o Calrnnn dll P,n e 41- ca~a, e••lllmpl,citamente contida a daqu•lla que é 
mtllda, l•tenente '1!rector das_con-trucções navaes » permittido c .. nsArv>r em terra, nas r .. rt,Jezas, nos 
. « Em observane1a ~ portaria tio ll'·•verno tla_prn- quartel~, ou PS!ahelecim•ntiiR de m•rinha. 

VI~Cf~. rlatada. da .h"J"· acompAnhada tia c~p! • _do Se Pm tenrp'l de par. o 110verM só. pMe ter em ar
avJ:o do m1ntst•rw da u'armha d~ 2l d• JaRPirO fi!»B 3,001) praças e 6, 000 em ~~hdo de guerra nos 
ulttmo, declaràrilo o~ r~~esmos pertlo, qu~ o vapor ,1Jverso1 nav10s da armada, é claro que nilo lhe é 
não só e·U ell! bom e•tado, como é proprt·• nara a permittid·~ c••nservar tlesembarcada senllo um~ parte 
mvegaç~o Iluvial,~ póde montar nm·• peç' de pe- de!sa força, e mai~ a qu• íOr iudispensavel para que 
qu•no calibre. ~ para <l<•nst:tr 1h .a preseute de~h- aquelle numero esteja sempre completo. . 
ração, que comtgo sr.cretarto a~s•~m~rão ~ cap1lão Abi estA o limite ; se o exeAde, abusa, e a sua res
do porto e os m~sm 1s pento~. B~h1a e cap•I•J!ta d_o ponsabilidade niio é menor do que se fosse além do 
porto, f5 de abrtl de t867. F1z escrevAr e asstgneL numero ex:pre1samente determinado em lei para as 
-0 secr~tario, Olympi•l Hoxi"!n Ch,vcs -Auar1st~ praças desembarcadas. ' 
Wenr.e.tao da StlvaLIBboo,capttãodo porto.-Emt- . . . . .. 
li11 Aug146t" de Me/lrl 8 Alvim, f o tenente director de Dema1s, o hm1te amda se P.nconlra na let d~ orça-
offieinas de machinas. _Antonio Calmon du Pin 6 mento; t~nba-as embarcadas ou nio fm servtço de 
Almeida director das construcções navaes da ma- bordo ou de terra, o 11overno n4o póde ter se~l~ as 
rinha. •' praças corre~pondentes-aos re.cursoa pecumarJos, 

Avaliàrão·o, pois, os peritos Pm desasete contos que para esse 6m lhe silo con~edtdos.- ?-- yerba vo
e tanto, e foi com~rado por 16.000$, devendo notar· tada, p~rlanto. é uma barreira ao arbtlrto, é uma 
se que nella se llzeráo antes da compra algumas verdadetra lixaçilo do numero. 
obras de não pequeno valor, que ex•giril.o, para Nolou S. Ex. que a proposta nlo fallasse dos .as-
poder ser convertido em navio de guerra. tad~a~maiores de esquadra e diyisl.o, que se nlo com-

Tenho ouvido que es>e vapor não se presta ao fim hendem nas lotações dos respectivos navios, e per
que se tinha em vista; não sei, aguardo a sua che- gnntou-me, se nllo obstante o s•lenoio da lei, no casa 
gad~ a este porto para julga-lo, em vista de novo de ser a proposta approvada tal qual eatA1 julgar-me
exame, e proceder como me cumpre; mas desejo hia eu autorisado a crêa-los ou mante-los. 
que me dtglo o que mais poderia fazer além do Respondo que !im e que nl.o me parece necesaario 
que fiz ... · uma autorisaçlo e:tpresaa a esse respeito. E' verdade 

O Sa. BAIIÀO DR CoTEGIPE:-·E' uma lancha; nilo que.os estados-matores nlo entr~o nas lohções d~s 
pôde ter a applicaçilo que V. Ex queria. na nos da esquadra, mas~ autor1saçíto pa!a or~am-

0 S N
il é . sa-fos é uma eonsequencta forçosa das dtsposJções 

• l\-o H.INlSTnO DA 1\IAl\l~HA: - O ISSO O q~e Jeg~e~. 
d1zem as Informações offic1~es, nem as que part1- Se .a lei autorisa o 11overno a ter embarcado ou 
cularmente obllve antes de effectuar a compra. nilo um certo numero de praças se lhe permitia 

Em todo o caso vê !l nobre ~enador que n~nhuma armar os navios correspondentes ~esse numero e se 
cen.abra póde sobre m1m recahtr i eu não podta fazer 6 direito seu inconteslavel dar a es~a força a organi
mau do que fiz. saçlo quejulgarmaisconveniente,isto é, ord~nar que 

Creio que tenho satisfeito a todas as exigencias do mes navios desempenhem com missões isoladamente 
honrado senador; nenhuma informaçlo resta-me oudistribuidosem divisões,ou con!tituindo est~s uma 
pre8tar-lhe; .... (pnusa) passarei, portanto, a tomar ou mais esquadras; e se cada org~nisaçilo destas im
em consideração o discurso que acaba de ser prof c:- porta necessariamente um commando, os respectivos 
rido pelo nobre Sr. barlo de Muritiba. Mhdos-mai~res silo ipso fact" autorisados, porque 

S. Ex:. começou, estranhando que a propoál3 se cada com mando importa hmbem um estado-m~ior. 
limitasse a fixar a força emb Lrcada, e que n•da dis- Uma cousa corresponde a outra, estão em dfpen
sessa quanto :\ que pôde ficar em terra, a respeito deneia reciproca; não se concebe a existenr.ia de uma 
da qual te rã assim o governo inteiro arbítrio. sem a da outra. 

Observarei em primeiro legar, Sr. presidente, que Não enxergo, pois, ahi a lacuna que assignalou o 
nesta parte, como cm outras, a proposta que se dis- honrado senador. 
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Computando o numero de officiaes de todas as· vantagen~ dos serundos-cirorgiões e pharmaceuticos 
classes, que deve corresponder ás 6.000 praças q11e militares. 
peço para eircumstancias extraordir.arias, o nobre Ainda mais: todo o tempo por que assim ~ervirem 
senador entende que não poderei preenche-lo legal- ser-lhes-ha contado para a promoção ou reforma, no 
mente, porquanto lhe parece um abuso, um puro caso de entrarem depois para o· corpo da armada~ 
arbítrio, o recurso dos officiaes de eommissão de DispGsição semelhante existe a respeito do corpo 
gue tem lançado milo o ·governo, nilo estando para ~e fazenda e as cond1ções ou regras que se devem 
isso autorisado nem por lei, nem pelos regulamen- observar para a admissão de escrivães e commissa
tos. rios de commissilo estio mareadas· no regulamento 

S. Ex., reconhecendo que era isso desculpavel,at- respectivo. 
tentas as exigeneias do serviço, nas condições ex- (.!uanto aos macbinistas das diversas classes estA 
cepcionaes em que eé tem e lia feito durante a guerra, igualmente o governo, por disposição expressa do 
estranha que eu e meus antecessores nlo tivesse- regulamento de 1863, autorisado a admitti-Jos como 
mos p-dilfo um bill de indemnidade para taes me- ex.tranumerarios, contratando-os por temJIO deter
didas, que qualificott de dictatoriaes, Jegalisando-se minado, sempre que o se11 numero seja inferior As 
assim o passado e evitando no futuro a necessidade necessidades do servi~o. 
de novas ~iolações da lei. Do mesmo modo pelo que toca aos offieiaes mari-

Sr. presidente, nilo creio que para eonserv.umos nbeiros póde elle para snpprir a sua deficiencia en
emlnrcadas as 6,000 praças de pret, pedidas na pro- gajar nac10naes ou estrang~iros, não devendo, pc
posta, seja necessario augmentar o numero dos offi- rém, este engajamento exceder ao prazo de 3 annos. 
ciaes de diversas classes ora existent~s, do qu~dro Portanto, já vê o nobre senador que nem o minis
ou de commissão; mas, quando assim fosse preciso, Iro actual, nem seus antecessores precisavão pedir ao 
não seria difficil realiza-lo pelo emprego do re•:.urso corpo legislativo a approvacão das commissões qoe 
a ~ue se referiu o nobre senador-a nomeação de derão nestes diversos corpós, em consequeneia do 
officiaes de commissilo. augmento de servieo, proveniente da guerra, porque 

Justo como é, S. Ex. nilo censurou o governo coru isso nada mais se fez do que usar de uma auto
pela desnecessidade do seu uso, censarou·o sim, risaçilo jll concedida, sendo por isso menos justas as 
porque lendo-o emrregado, sem ault,risação, não censuras que me dirigiu a este respeito. 
veiu pedir ao corpo legislativo que legalisasse o seu E, Sr. president~, devo ponderar que nem por isso 
acto, e o habilitasse pard no futuro proceder mais têm sido excedidas as diversas verbas destinadas 
regularmente. para a de<peza com os corpos â que me tenho rafe-

Portanto, para minha defesa basta-me encarar a rido, porque não estão elles completos, e por isso 
questão pelo lado da legalidade da medida, que é dão-se sobras, com as quaes se pagilo os extranume-
costestada. rarios ou de commissão. · 

Permitia-me S. Ex dizer-lhe que não tem razilo O corpo de s:iude,por exemplo, deve compOr-se de : 
alguma; o governo nio precisava pedir ao corpo le- Um cuurg1ão-mór ; . 
gblativo um bill de indemnidade, nem autorisações Doas cirurgiões de esquadra ; 
nova~, porque nesta parte apenas serviu-se dos Seis eirurg1ões de divisão ; 
meios que lhe facultavão as disposições e1n vigor Vinte primeirc,s-cirurgiões ; 

Não sô quanto ao C!•rpo de saude, senão lambem Quarenta seRnndos-cirurgiões ; . 
quanto ao de fazenda, ao de ofllciaes marinheiros, Tr~s primeiros-pharmaceuticos; 
e ao de machinistas, podia o governo dar eommis- Sete sesundos-pharmaceuticos ; 
sões,se assim o exigissem as necessidades do serviço; E uma companhia de enfermeiros, composta de 
bypolheseeataque onobresenadormesmoreconhece doas sargentos, quatro cabos e cincoenta soldados. 
ter-se dado nas actuaes circumstancias. Actualmente temos 1 vaga na classe dos primeiros 

Os regulamentos relativos ã cada um desses cor- cirurgiões e 25 na dos segundos, e ha contratados ou 
pos forilo organisados em vista das necessidades de com missão nas diversas classes 21, que ainda nilo 
ordínarias; estab,Jecerão o que em tal caso devia compMilo o quadro. 
ser observado; mas, previdentes, como convinha e Estranhou o nobre senador que as companhias do 
nern podiilo deixar de ser, a !tenta â illustraçilo de carpo de imperiaes marinheiros tenhilo jA numero de 
.seus autores, armarão o governo da faculdade de praças superior ao que a lei marcou, e deseja S. Ex. 
exceder os quadros de cada um delles conforme o saber qual o motivo que tem levado o governo a au
reclamass~m eventualidade~ extraordinarias, que se torisar esse augmento. 
não podia calcular, para estatu1r regras a que se Satisfazendo ao honrado senador direi que esse 
subordinaseem. augmento proveio da necessidade de armar maior nu-

Obrigado a responder de momento, não posso mero de navios de guerra, do que aquelle que servira 
citar os artigos da lei ou regulamento, que jusl!ficão de base (lara se calcular a força do corpo de impe
a~ ll!inhas asserçõHs ; não sei mesmo se os reprodu- rin6s marinheiros, destinada a guarnece-los, e a de 
Z1re1 pelas mesmas palavras, cont~nto-me em r e cor·· preparar r~servas que possa o preencher os claros que 
dar a sua integra, eompromettendo-me á lê-los aqui, os combates e as enfrrmidatles nelle abrirão. 
se fôr contestado. Accusa quo mais de um ter~o das praças actuaes 

O quaolro dos facultativos e pharmaeenticos da têm jft completadu o seu ten,po de serviço, e sô não 
armada póde ser excedido em tempo de f!Uerra ou obllvrrilo as suas baixa~ por causa da guerra, con
cpidemias, etc., chamando-se a serviço temporario cluida a qual cumpre concede-las, preparando-se 
medicas o boticarios civis, aos quaes se abonarão as desde já as que de vão substitui· las. 

i8 
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No quadro dos machinistas appenso ao meu rela
torio, encontrou S Ex. seis machinistas, que nelle 
se diz não terem ainda classificação, e quer que isto 
se explique. • 

nha, e necessidad~ de uma força regular de desem
barque, quando as operações marihmas devão ser 
auxiliadas por uma d1versão em terra. 

A mtdida approvada pela camara nA:o prejudica 
de .modo algum esses fins, e tem de mais a vantagem 
de augmontar o numero dos que possilo empregar 
com maior efficacia a arma principal dos combates 
navaes. 

O regulamento que reorganisou o corpo de macbi 
nistas estabeleceu varios requisitos para a admissão 
nas classes de 1••, 2•• e 3•• machinistas, e ajudantes 
dai•e2•. 

Um dos requisitos exigidos para a admissão ao 
primeiro grAo do corpo, que é o de ajudante de 2• 
classe, 6 a qualidade de cidadão brasileiro. 

Muitos, senão a maior parte, dos machinistas então 
existentes erilo estrangeiros; outl'os , comqu!nto 
perfe,tament~ habilitados, não puderão ainda prestar 
o exame prat1co que o mesmo r~gulamento deter
mina, porque acliao·sR na esquadra em operações, 
desde o comeco da guerra, e dahi proveiu o não te
rem sido class'ificad.,s até o presente. 

Não me consta que se mand<s!e :.ddir ao corpo de 
imwr1aAs marinhniros a companhia de aprendize~ 
do l'ará, e a nota que a es<e re•pe1to leu o nobre se
na'lor no reRpe.ctivo mnppa, que nao tenho agora 
presenta, r~sulta n<cessaria•uente de algum erro ou 
engano. E' facto de que não lenho lembrança ai
gorra. 

Quanto á promoção dos Sl·gnndos-tenentes a pri
meiros, dire1 a S. Ex. que todos esses qne figurá
tão no decreÉo de 2\l de janeiro da corrente anno 
lnh;io se•·vJços de guerra e devião ser pro:;.ovidos 
em vista <ia legi•lação recente. · 

E' certo que alguns delles tinMo pouco tempo do 
posto inferior, mas não era isso uma raziío por que 
deixasse de promove-los, porque a lei não atimJ!te 
outra condiçll.o para o accesso, quando se trata dos 
officiaes QUe servem . na presente guerra, senão a 
importancu de seus serl'iços, e a sna menção em 
oNem do dia, ou justificação por um conselho de 
inquerito. 

Mas, diz o nobre senador, se até hoje não foi pos
sível organisar nem as duas companhias de artilhei
ros que o regulamento do corpo permitte, como que
reis ~ugmentar o seu numero? Porque solicitais uma 
medida, cuja praticabilidade não esU. ainda demons
lrada? 

Sr. presidente, se até hoje não forão organisadas 
as duas companhias da artilheiros do batalh11o naval,s 
não é porque seja isso impraticavel, mas por outro 
motivos que Pm parte e. tão removidos. 

Em primeiro Jogar, s11ba o honrado senador que 
até bem pouco tempo o batalllão naval estava m•Jito 
to seu fSiado completo, a maJor e a melhor pate 

das praças obtidai pelo r~crutamento, por eng•ja
ment" voluntario, e pela chamada a serviço da po
pulação marítima, alistada n~s capitonias ile portos, 
era destinada ao corpo da impPriaes marinheiros. 

Não hovia igualdade na distribuiçAo. de sorte 
que, ao passo que os imperhes marmheiros (para 
preenchimento de cujo quadro ha ainda o re••Urs 
das (companhias de aprendizes) apres•ntavao por 
vezes um effectivo superior ao estado completo, os 
fuzileiros nava~s nunca excedêrão à metade do nu
mero Jique devião ler. 

Concordo com o honrado senador em que, nas 
condições ordinarias do te~~o de paz, deve-se at· 
tender aos annos de exercJCJo em qualquer posto 
para a promoç~o, afim de que os olHciaes se babi
litdm sttfficientemente; mas e~se principio, bliãs con
veniente, não p!Hie, como disse, ter agora applicapão 
em vista da let de J 865, 

Pas1ando a tomar em consideração o que disse o 
nobre senador ácerca doR add1tivos, começarei por 
decla..ar-lhe que não se trata de augmenlar o numero 
das companhias do batalhão naval, mas simplesm•mte 
convertur mais·duas das que existem em artilheiros. 

Dahi a impossibilidadede orf{llnisaar as respectivas 
companhias. Ultimamente tenho-me Psforçado a ele
var esse corpo ao seu estado co·npleto, e tenho-o 
quasi conseguido, I!Ois que faltilo apenas cento e 
poucas praças, sendo que já estáo organisadas seis 
companhias 11 ha pessoal para mais duas. 

Demais, o regulamento dBtermim, e com muita 
razão, que para as companhias de artilheiros prefi
rla-se os melhores soldados por seu comportamento 
e intelligeneia, e além de que seria difficil proceder 
a essa escolha,disseminadtl como se acha o corpo em 
destacamentos nos diversos navioA da eRquadra; era 
inutil crear as companhias de artilheiros, na impos
sibiltdade de reuni-los em hum mesmo navio, ou 
fortaleza, onde recebesse a indispensavel instrucção 
lheorica. 

!'elo regulamento que o orgauisou seis das oito com
panhias desse Mrpo devem ser de fuzileiros e duas 
da arma de artillmia. O que o ad~itivo autorisa é 
que o corpo se distribua igualmente pelas duas ar
mas, que hajão seis companhias de fuzileiros e ou
tras tantas de artilheiros. 

A raz~o disto ú obvia; a verdadeira arma do navio 
de guerra ú a artilharia, e conseguint~<mente convem 
que nos esfor·:emos para quo tenhamos o maior nu
mero pnssivel de pra!)as adestradas no seu manejo. 

Tres forão os fins que se t~ve em vista com a cr~a
ção dos fuzileiros navaes: manutenção da àisciplina 
a bordo dos navios de guerra, por meio de destaca
mentos proporcionados á sua tripl!llaç;\o; guarnição 
das fortalezas dopenuontes do ministerio da mari· 

Terminada a guerra, como é de esperar que acon~ 
teça brevemente, poderemos cuid:tr de satisfazer a 
essa necessidade, que constdero muito importante. 

Causa reparo ao nobre senador, que cu pretenda 
sepHr~•· o Jogar de inspector do arsenal do Pará do 
de capitão do porto da mesma província e da do 
Amazonas, .augmentando assim a despAza, em uo1a 
época em que tu da a economia se deve fazer. 

Não mu parece que S. Ex tenha razão neste ponto, '4 

porq•tanto nib Eó o augmento de dospeza é insigni· {
1 

licaute , como lambem porque a provideneia de .. ~! 
que se trata é eonsequencia da abertura do g1·ande 
rio ao commercio de tod's as na~ões. 

A navegaçiio ha de tomar grande incremento na· 
quellas duas provincias, e, crebcendo asbim o serviço 
da capitania do porto, não poderá elle ser bem 

' ,..., 
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de!empenhado, se continuar annexo ao logar de logar, seja incapaz de dirigir os trabalhos com 
in.~p~ctor do arsenal, jã de si importante. acerto. 

Ain1a no Pari! talvez possão continuar unidas a Qualquer homem de habilidade, honesto, e versado 
caJlitania do porto e a inspectoria do arsenal ; nllo não só em legislaçilo naval como nas materias que 
as8irn,por6m,quanto ao Amazonas. Como poderá um constituem a profissll!' marítima, estA habilitado 
capitão do porto em B •lé1u dirigir o serviço á tantas para dar um parecer, elucidar uma questllo, esclare
leguas de distancia, na capital de outra província ? rer um pnnto qualquer ~ujeito ao seu exame; nes-

0 addilivo que autorisa a revisli~ do· regulamento tas condições, qualquer serll1 um excellenle canse-
do bota! Mo naval, na parle rela h va 11 sua penali- lheiro. · 
dade, tem por fim acabar com uma desigualdade Mas, paradirigirbemos trabalhos, nlohastaisso, 
odiosa. • é necessario algumacousa mais: e as~im paraacabar 

O Sa. DARÃO nE MuaJTID.\ dA um aparte. com um inconveniente, ver-se-ha o governo muilas 
vezes obrigado à excluir do consellio um membro 

0 811, IIINISTRO DA MARINHA:- Refiro-me As pra- prestimoso, 
ças do b~talh1io naval: ao passo que os imperiaes o que se tem em vista com o addilivo é facultar ao 
marinheiros são punidos correccionalmente quando ministro a eseolha_de um vice·presidente de sua im
de!ert:to, a penahdade A que estilo sujeitas às praças mediata confiança, sem que para isso se veja nane
do batalhão naval, que incorrem no mesmo cr~me, é cesaidade de demiltir a este ou aquelle; e ninRuem 
muito mais grave porque podem ahi ser condemna- contestarll as vantagens de se collocar A frente dessa 
dos á morte. corporação, de entregAr o serviço de s•us trabalhos, 

E' essa dislincção infundada e injusta que desejo a quem inspira completa e inteira confiança ao mi-
riscar da legislaçao naval. · nistro1 que nelle deve ter o ~eu. melhor auxiliar. 

O nobre senador combateu o addilivo que autori- A VIOI~çllo das r~gras de duciphna, gue ,o nobre 
sa a livre escolha de um official general Jlara presi- se~ador JUIBa pos11vel em face da amplitude da au
dir o conselho naval, por duas razões: 1• porq11e tomaçilo, nã~ ~xlste. O co~selho naval nlio.é uma 
S. Ex entende que o v1ce-presidente daquella cor- corporat.ãomlhlar: a ~espe!lo da qu~l ~e ~evão .. g~ar
poração, como t- dos os seus membm, já é de livre d~r lodos Of- preceitos de risoros~ ~lsc•plu:'a.mlhtar. 
nomeação, porque são lodos demissive•s A vontade E uma enhdad~ creada para aux1har o m1~1stro em 
do ~overno; 2• porque tal,como se acha redigidG o certo~ e determu~ados casos, sem voto d~C181Vo, sem 
add•livo,p'·rmitle a nomeação de um vice-presidente aut .. rJdade propr.1a, meramente consulbva; e se o 
menos graduado ou mais moderno do que os mem- fa~lo de ser ouv1da. em assumplos exelus•vamenle 
hros do consdho, o que é eonlmio i disciplina. m1htares di-lhe es~e caracter, en~ilo eoncordemos 

E, d d s 'd em que é tamb~m m11Jtar a secretma de estado, que 
.ver a e. r. pres1 e~le, que todos os membros igualmente informa sobre os mesmos objectos i 0 

do ?o.nsel h o naval são de hvre !lO!lle~ção d,o governo, qu~ é. inadmissível. . 
qu• .. r.s póde con_s"rvar ~u der~ut.tn, como Julgar con- ~Ias quero conceder, por bypotbese, que 0 conse
v~nJent~. O I• ·g~r de y~ee-p1 es!dente c"mpete por lho seja uma corporação mililar, e perguntarei :
!e• ao conselheiro m1ht~r ma.•s graduado, ou em tlearll acaso esquecida a disciplina, seràe posterllflllos 
1gnaldade de postos ao mn1s a~t1g0. . 08 seus preceito~. se a nom~açAo de v1ce-presidenle 
. O r~, de.sfln q11~ o g.,verno. nao p6'le desJgMr para recahir sobre um ollici~l gPneral menos antigo, ou 

y1ce: PI'CSid~nte ao conselheiro que para es.se .lirn lhe menos graduado dn que ;Jgun: dws a~us membrus 7 
msp1re maJs ~onfiança, ~u lhe parPça ma1s Jdó11eo Responderei com um facto. Não conheçn na ma-
não se póJe d1zer que seJa livre a sua nomeação. rinha repartição mais militar do quH o quart-1 ge-

0 Sn. PRESIDENTE no CONSEL!IO:-Apoiado. n~r~J. .o chefe do quart•l-general é o ma~~:ten•d·•r da 
O Sn. MINISTRO DA !IARIN!Iol :-A vice-presidencia d'sc~plma, expede ordens, d~talba.o semçn, nom~a 

do conselho, que não é corno a palavra indica uma o~c1aes et~; em t..mapalavra exerce1mportantes at1r1· 
commissão accidenlal, UJII exerc1cio interino, mas bu•ç~es mihtarfs •. 
na realidade um Jogar permamente, porque 0 mi- Po1s bem; offic•aes generaes mais modernos e me
nistro, a quem compete a presideucra, não pó,/e nos graduados que outros do qu~dro têm exe~e1~0 
absolutamente desempenha-la senão mui raras V•'zes, por veze~ e~!e.logar, e nem .Por ·~ao ficou preJUdJ
por seus muitos aff,zeres 1 a vice-presidencia, drgo, cada !' dJse!phna, nem por 1sso Vlolárilo-se os seus 
não depende. de acto do ll''•Verno, mas sim da cir- preceitos. . · . · 
cumslancia da idade ou da graduapilo. E nem se d1ga que as ordens exped1da~ pelo chefe 

O . ' do quartel-general o slo em nome do mm1alro1 por-
rgamsado o conselho, como se acha, nl!o pód.e .o que a isso t·bservarei qne lambem o vice-presidente 

~?~erno escolher ~m de se.us membros para dir!· do conselho naval nllo. Caril maia do que executar as 
glr lhe os trabal~os' essa dJrec~ão pe~lenc~ ~o maiS ordens do mesmo mmistro, exercerA as func~ões 
velho, ou ao ma1s elevado na hJerarch1a m1htar. que este lhe delegar. 

llem sei que está nas mitos do governo remediar Quanto à nomeação interina de um dislinclo advo-
osse inconyeniente, substituindo o pessbal; mas dahi gado desta cbrte para membro do mesmo conselho, 
pódo provtr outro, qua tambern se deve evitar. Nem à que se referiu o nobre senador, eu já a expliquei, 
lemos pessóal habilitado tilo numeroso, que essa sob· tlm resposta a um outro d•~linclo representante pela 
slilLlÍOilo so possa dar com facilidade, nem má dia província da província da Bahia, mostrando que as
sempre vantajosa ao serviço. Tal conselheiro póde tava do perfeito accordo com. a letra e espírito da lei, 
havor c1uo, desempenhando pcrfeítamento o seu embora se apartasse do que dispõe o regulamento. 
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Jl, Na coiJisão em que me achava, entre duas di!po
siçGes antinomicas, preferi cingir-me antes ao que 
det"rminou 0 legislador, do qua ao acto do governo. Da accordo com os precedentes esbbelecidos ar-

Entende o nobre senador que foi uma iiJfg~lidade ganisou a meia a ta bAila annexa, que corresponde 
a creação da com missão fisc~l e pa~adoria de mari- á pr~posiçilo, e contém o~ se~uintes esclarementos : 
nha no Rio da Prata, medida essa aliAs, cuja conve- I .• Os nomes dos pens10n!stas ; . 
niencia o nobre senàdor nllo contesta. 2 A classe, bem como a 1mportanc1a annual das 

1\las, nilo estaria eu autorisado a commissionar pemões; . · 
empregados para desempenharem certos serviços, 3.~ A data ~os decretos de concessão; 
dentro ou fóra do paiz? Certamente que sim; e nem 4 Os mot1vos que o JUSI1ficão; 
é admissivel duvida alguma a tal respeito, em vista 5 • Os documentos que acompmhão os decretos ; 
da verba que para esse fim consigna 0 orçamento, 6,: U numero dos dec~et~s de concessão; 

Foi o qua fiz melhorando um serviço importante; 7. O numero de pens1omstas, 
não creei empreglls, não creei uma reparticllo, como III 
Ae suppõe; foi uma commissiio temperaria' que con- ' 
fiei a empregados que me parecêrào no caso de bem A proposição comprehendd 35 pensões, e outros 
desempenha-la, e para esse fim dei- hes instruc~ tantos pensionistas. 
ç~es paut.adas, pelo que se acha estabelecido na Ie- O numero dos decretos de concessão de pensões é 
g1slaçll.o v1gente. tambem de 35. 

Esse acto, pois, nilo merece as censuras do illus- Lê-se em primeiro Jogar na proposição o nome de 
trado senador. Herculano Geraldo de Souza Magalhães, tenente 

S. Ex. concluiu dizendo: « A execução da lei reformado do exercito, o qual, em consequencia de 
para o ministro da marinha é a exr:epção; a rPgra ferimentos quo re~ebeu no combate de 25 de maio 
é o arbítrio 1 » Eu sinto, Sr. presidente, que o hon- ~o 1865 na ci.dade de Corrientes, ficou i!J!pOssibi
rado senador enunciasse assim uma proposição tão h.tado de conll~uar 9: semr, e carece de me1os suffi-
generica; sinto que não precisasse tantos para que c1enteH de subs1stencta. . . 
me pudesse defender e justificar-me perante a sua ~ P.ensão é de 218 ~ensaes, e f~1 concedida sem 
opiniao, que muito considero preJUIZO do que por le1lhe compct1r. 

E diz-me a consciencia que se o honrado s~nador C.om relação ás pensões. approva~as por e.sta pro-
o fizesse, eu, explicando com lealdade o meu proce- postção, vê-se que a pr1me1ra foi concedida por 
dimento, conseguiria qu~ S. Ex., justo e illustrado decreto do poder execut1vo de 15 de junho deste 
como é, modificasse o juizo tão severo que fórma a.nno, e todas as outras por decretos de 19 do refe-
de meus actos. ndo mez. 

A uma proposição dessa ordem eu só posRo oppôr Entre e lia~ ha apenas. seis, a que acompanhão, 
uma negativa formal · quando se citarem factos ·ex- além das cóptas dos refAndos decretos de eoncessão, 
plica-los-hei. ' outros doc!1mentos justificativr,s. 

São estas as informações que de momento posso Estas se1s pensões, exctpt~adas da regra das ou-
dar ao nobre senador; na continuação do debate tra- Iras, são as que farão conced1das: 
tarei de ~atisfaze-lo a respeito de quaesquer topicos PRI!IEJRA. 
do seu dtscurso, que porventura me escapassem. 

A Hereulano G~raldo de Souza 1\lagalhães, tenente 
reformado do exercito. 

PARECER DA IIIESA N. 121 DE 9 ne sETE~IBRO DE 1867 Prova-s~ por attestados, regularmente passados 
pelo brigadeiro commandante da brigada tm que o 
agraciado serviu e pelo cornnel commandante do 
batalhao a que o mesmo pertencia, que o a11raciado 
fõra forido no combate de 25 ds maio de 1865, em 
Corrientes, e se conduzira bem. 

Expõe a materia de uma proposição da camara dos 
Srs. deputados, de 26 de agosta ultimo, appro
vando mercês pecuniarias concedidas por decretos 
do poder executivo de 15e 19 de junho do corrente 
anno. 

I. 

Estfl sobre a mesa, para entrar brevemente na 
ordem do dia, uma proposição datada de 26 de agosto 
ultimo, que a camara dos deputados enviou ao se
nado. 

O objecto da proposic~o consiste na approvação de 
mercês pecnniarias, que o poder executivo por dA
cretos de 15·e 19 de junho do corrente anno rle1867 
houve pnr bem concedfr, já a militares que, ficando 
inutilisados para o servico do exercito em conse
quencia de ferimentos reéebidos em combate, não 
pódem procurar meios de sub.1istencia ou carecem 
de meios sufficienles de sulJ>i~toncia, já a familia1 
dos que falle, êrlio em combates ou por outras causas 
que se declarão. 

Prova·.se mais que o agraciado pas~ Ara nesta cOrte 
por tres IRSpecç"ies. 

Nas duas primeiras, uma em 28 de outubrl) de 
1865 e a oulra em 26 de julho de 1866, a junta mi
litar de saude flli de parecer qrie as enfermidades do 
agraciaio erão curaveis. 

Na ultima, a que o agraciado foi mjeito em 6 de 
selAm bro de 1866, a junta militar declarou o a~ra
ciado incuravel e incapaz para o serviço do exercito. 

A repartição do ajudante-general, informando em 
11 de. fdvereiro do corrente ~no o requcrimeltlo do 
agraciado, couclue nos scgultrtes termos: 

« O supplicante contava com etTeito mais de 30 
:1nnos de serviço, quando foi I'<' formado 
. « Na inspecÇ;lo, que deu origem á sua reforma, 
mspecção datada d~ 6 de setembro ultimo, a junta 
de sande declarou que o impeccionado sc,fiiia do 

--
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enfraquecimento dos movimentos do braço esquerdo 
por ferimento de arma de fogo na região scapular 
corrospondente, e estreitamento org~nico da uretra, 
e esl•va incuravel e incapaz do serviço do exerci tu. 

« Nan se diz, pois, que elle se acha em e.tado de 
poder difficilmente ganhar os meio~ de sub~ist.ncia, 
mas, entretanto, a circumslancia de ter ficado este 
(•fficial inutilisado em con•equencia de ferimento; 
recebidos em combate, onde be portou com diatinc· 
çilo, pmce à secção que torna justificavel a sua pre· 

Lobo, e que deste matrimonio existem duas filhas, 
Amelia e Semiana ; gne até agora niio tem ella po
di~o obter o· meio solilo que lhe crmp~te pelo f;~lle
cimento de seu marido ; ~ que ultimamente perdêra 
>ell filho Antonio Pedroso Goulart, que era seu unico · 
amparo e de suaa irmãs, concluindo pu r p··dir o 
me1o soldo do sou fallecido marido, bem como o de 
sen filho. 

tençlío. » 
SBGUND!. 

A D. Maria Justina Flora Dias, mili do capitão 
de t8 corpo de voluntarios da patria Jo!é Candido 
Diu Sampaio, fallecido no combate de Curuzú. 

t>rova-se por certidões, o outros ttocurnentos 
que a agraciada casara com Jofé Dias SamJlaio, em 
15 de agosto de 1826 na capella de Nossa Senhora 
da Conceicl!o do Rio Manso (Cidade \)iamantina, em 
Minas) e que deste matrimonio nascéra em 21 de 
março de 1830 o innocente lo, e, filhl' de José Dias 
Sampaio, e D MariaJnstina Flora Dias (a agraciada); 

Prova-se mais qne o marido da agraCiada t'allecêra 
em 1'7 agosto de 1855, sendo a viuva in~entariante e 
tutora de seus filhos menore$; 

Prova-se, final mente, que o official fallecJ~O 6 quem 
soccorria sua mài1 e qne esta é viu V:l, e VIve desfa. 
vorecida da fortuna, e com família nnmerosa, com
posta em sua maior parte de filhaa solteiras, além de 
uma viu va com filhos, procedendo todas honesta
mente. 

A repartição do ajudante general, informan,lo 
em 18 de muo dest' anno o requerimento da agra~ 
ciada, conclne nos seguintes termos. 

«'fendo com effdto fallecido no ataque de Curuzú 

O vice-presidente da província de S Paulo em 
officio de 2" de agosto de 1866 informou favoravel
mente o requerimento da supplicante. 

Entretanto nenhuma prova ha do casamento da 
snpplicante com o capitào Joaqnim Antonio Lnbo. · 

O que con~ta de uma c~rtidào passada em 2" de 
j11lho de 1866 pelo cura da Sé de S. Paulo Mmel\ino 
Ferreira Dueno 11 que em 23 de julho de l841í o cora 
Joaquim do Monte Carmello bapt1sára, e puzera os 
santos oleos em Antonio nascido havia llí dias, ~lho 
natural de Jesuina Pedroso, 1olteira. · 

A repartiçao do ajndante gener.1l em inf,Jrmaçilo. 
de 28 de fevereiro deste aano experime-se nos se
guintes termos. 

« A presidencia da província de S. Paulo infor
ma qne é exacto quanto alleg~ a supplicante, a qual 
vive pobre e honestamente naquella cidade com seus 
Olhos, parec~ndo-lhe por isso digna da clemencia 
imperial. 

« A secção conforma-se com a informação acima, 
cumprindo porém accrescentar que não existe no ar· 
chivo desta repartiçlo o requerimento, a qne a sup
plicante se ref~re, relativamente ao meio soldo de 
seu fallecido marido, e que das participações offi
ciaes consta ter sido morto no ataque de 24 de maio 
proximo findo o tenente Antonio Pedroso Goulart, 
como se f,•z publico na ordem do dia desta partici
pação do 1• de agosto passado sob n. 525 ». 

o referido capitão, segundo consta da ordem do dia 
do 2• corpo do exercito, de 1.i de setembro passado, QUJNT!. 

sob n 87, a secção, á vista dos dodumentos apre- AD. Felisberta Martins d0 Carvalho, mãi do te-
sentados pela supplir.ante, ó de parecer qlle ella estll nente da guarda nacional Feliciano Martins de Cas
no caso de ser agraciada com uma pensão, se assim tilhos, o qnal falleceu fulminadq por um r.io no 
aprouver ao governo imperial. » acampamento do t.ocorpo de exerc1to em operações. 

TERCEIRA Acamara mnnici~al da vil la da Encruzilhada da 
A o. Isabel da cunha Valdetaro, vi uva do capitão província de S. Pedro do Rio-Grande do Sul em 

do 28 corpo de v c lnntarios da patria Luiz Marli- officio de 5 du abril deste anno dirigido ao respecti· 
· f 1 d d h 1 b vo presidente recommendou a agraciada A pretecçilo 

mano Vatdetaro • a leci 0 e c 0 era-mor us no e munificencia do governo imptrial,.e assim o fez o 
hospital de sansue do exercito em operações. 'd d · !li · d 22 d 

Prova-se por certidões e outros dccumentos ~ue presl ente a provmcia em c CIO e o mesmo 
a agraciada casllra com o official actualmente fa\lec1do mez. . d . . d 
em 21 de agoato de 1858 na cidade do Rio de Janeiro A reparbçilo. o RJUdante gen~ral em 9 de maio o 
em oratorio particular, e que deste matrimoni& nas- corrente anno mfor~a nos segumt~s termc.s: 
cêrão duas filha~ e um filho, bem como que 0 ma- • Da o.rdem do d1a desta .repartição n. 504 de 28 
rido da agraciada fallecêra de chnlera·morbus em de fe~ereuo consta ter fallec1~o noacamgam~nto .do 
21 de abril de 1867 no hospital de sangue, como exercito em operAções fóra do 1mpe~10 a 9 de Ja.nei~O 
communicâra 0 com mandante em chefe das força~ tudo no an.nofindo, o tene~te d<l 8 .e~rpo prov.1sor1o 
brasileiras em operafões contra 0 governo do Pa· de cavallam da guarda nacional FelicJano Martms de 
ra ffi · d O d mai do mesmo anno Casblhos. 

gusy em o CIO e e 0 • « A' vista do exposto parece à secçãe que a viuva 
QUARTA. O. Felisberta Martins Ca~tilhos, e~là no caso de ser 

A D JesuiM Emilia Pedrosa Lnbo, mãi do te- agraciada com uma peasão. » 
nonte do '7.• corpo de voluntarios da patria Antonio A agraciada é com effeito viuva, como se declara 
Pedroso Gonlart, morto em combate. . no officio da camara municipal da v iii a da Encruzi • 

De um requerimento que. se acha JU~to resulta lhada mas o sen nome é D. Feli~berta Martins de 
alle~ar a supplicante que é vJUya do CRP,Itão do 4,.o Carvalho, e não Custilhos, e a pensllo foi·lhe conce· 
batalhão de cavallaria do exemto Joaqu1m Anlomo dida na qualidade do mãi do official fallecido, 
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A Manoel Antonio Soares da Gama, tener.te re
formado, o qual. em consequencia de ferimentos re
cebidos em combate, carece de meios suillcientes de 
sub>ihtencia. . 

O pres1dente da província de S. Perlro do Rio
Grande do Sul, em oillc1o de 12 de ~obril do cor
rento anno, recornmnndou á munificencia imperial 
este oillllial, que fora gravemente ferido na h•lallla 
de 3 de fevereiro rt~ 1852, do que resuiiNt perdtJr r• 
braço direito, informando que elle se int1Ld1sâra em 
cornbatfl; que não tinha podido obter pen·ào, nNn 
melhoramento de reforma; e que era pubre, o tinha 
f~m11ia, composta de sna mullidr a um~ cunhada. 

Os serviços do agraciado constão da fé de oillcio, 
quase. acha junta; e a rrp~rtiç1o do ~ojndante-gene
ral fo1 da parecer, em mformação de 22 de maio 
deste anno. que o supplicante estava no caso de ob .. 
ter uma penslio. 

E' certo, porém, q11B os serviços prestados, não se 
referem a aetual guerra contra o Par~guay. 

IV. 
Além das ínformaçõ8s que se acabão de preshr, 

como complemento e remate das que constão da ta
bella anmx1, vê se que a importancia annual de 
todas as pensões conceâirlas pelo poder executivo, c 
contempladas e approvada~ p~IA proposi!,là>, que se 
acha sobre a mesa, serã de 7:6578500 

Jllllad os onviou 20 senado, sendo tres .datadas de 24, 
âuas de 26, e uma de 28 de agosto do corrente anno 
de 1867. 

O obje.r.lo das prnposiçõ1s consiste na approvação 
úe mercil~ pecuuiarias, que por decretos de differen
tes datas o poder executivo, em atlen~ão a servi~os 
prestados na hctual gue.rra contra o l'araguay, tem 
concedido j~ a militares que, ficando inut11isados 
para o serviço do exercito em consequencia de fel'i
mentos recebidos em combate, nílo podem procurar 
rneíos de subsist~ncia, ou carecem d1! meios suffi
cientes d~ subsi;tenda, já âs familias dos que falle
cilrão em combate, ou por outras causas, que se 
declarão. 

II. 
A mtsa fdtmulou sob as letras A, B, C, D, E e F, 

as seis tabel!as annAxas ao parecer 
Cada uma das tab~llas refere-se ã proposição cor-

respondent~ da camara dos Srs depulados, 
As t<~hr•llas contém os ;eguin!es esclareeimontos: · 
I o Os nomes dos pensionistas. . 
2.0 A classe, bem como a importancia annual das 

pensões. · 
3 o A data dos decretos de concessões. 
4 o Os motivos que os justificllo. 
5.0 Os documentos que os a<1ompauh11o. 
6.0 O numero dos decretos de conce!sões. 
'7. o O numero dos pensionistas. 

III. Assim que, como resumo e conclusão das obser
vat.ôes que precedem, a mesa 

Considerando que, conforme o artigo 102 § 11 d;, A propcsi~ão, a que so refere a tabôlla letra A, 
constitui~ão, as !llercOs pecuniarias dependem da ap- lem a d:;ta de 24 da ugosto deste :mno, e compre
provaçi\o da ~.,semiJlêa ge.ral; hende cin(.O p•nsões, e <•utros tantos pemionistas, 

Considerando qu~ a conc~ssão de mercês pecunia· lindo designado em prim~iro Jogar com a pensão 
rias ~usrnent.a a-despeza do es lado; d.Jaria dH 500 rs. J, (ir, ele o~.IIS d:L Conceiç~o. f Jr;-
_Co~wler~ndo que uma das mais import~ntes ai· ny! do 40 corpo de voluntarws da pa!rr~, tmpoSSI

ti•Jbtuções da. ammbléa geral é zr:Jar c Jhcalisar a 1 b1htado. de procurar me10s da.subsJstencHI em con
tlPspeza publica, protegendo, em brnellcio do traba- sequrncJa de ferrmentos recebidos em comb<lte. 
lho ~ da industria, a sorte dos contribuintes; . O numero rlrs decrbtos de eoncAssão é ~amb.'m ele 

Olferece o seguiute cmco,e torl.Js ellt1s tilm a data de27 de abril de 1867, 
PARECER G.om rdaç•io. fls pensões approvadas por esta pro-

po;Jono, os un1cos documentos, qu11 as acornpanhão 
1.0 Que a propo.<içào da camara dos Srs. deputa- e justificão, s:\o as cópias dos decretos de concP.s<áo, 

dos dev9 entrar cm rJ iscusfilo ; A impol'lancia annual das pensões é de '730$000. 
2. 0 Que o pmanttJ rdatorio deve ser impresso e IV 

distribuído na fónna do estylo. ' 
Paço do senado, ern !J de setembro de 18G7.- A propo!ição a que se r~fere a tabella letra n, tem 

Viscotlde dP. Ab,,ma, presidente.-Jostl da Silva Ma- a mesma d;ila da antecedente (24 de agosj,) e com
(ro, 1° sem ta rio;- Frederico de Almeida c Albu- pr,hwde oito pensões, e outros tantos pensionistas, 
querqtte, 2J secrclarió.- Ti.t·m•;z l'ompeo de Souza vindo de~ig,ado em prín1eiro l~g~r. com a pensão 
Brasil, 3° secretario. de q1catrt>eentos reis áir1rios, Enzebio Rodrigues da 

Srl v a. soldaria do 1.• corpo de voluntarios da pai ria, 
1'.\IIECER DA MESA N, 122 DE !J DE SETEMDRO DE 1867. impnssibilitnrJo de Jli'OCUI'ar meios d~ SUbsistencia 

Expõe a ma teria de !eis proposições da camara dos 
Srs. deputados, tres de 24, duas de 26 e ll1lHI de 
28 de agosto do correr.!R unno, 11pprovando mer
cil.l pecuniarias conc•dida~, em Htl>nção a servicos 
militares prestados na a~:tual gn,•rra conlra o i•a
ragnay, por decretos do poder executivo ele diver
sas datas, lodos do mesmo anuo de 1867. 

I. 

em consequencia de faimentos recebidos em com
bate. 

Com rdação às pensões approvadas por esta pro
po;icão, todas el!ns forl!o concedidas por decretos do 
poder executivo ·d~ 18 d~ maio do corrente anno, e 
os unicos documentos que as acompanhào e juslifi
cão s1io as cópias do~ decr.~tos d~ concessão. 

A imporlancia annual das pensões é 1:204H500. 
v 

IMão sobro a mesa, afim de entrarem nn. ordem A pr,)posi~ão, n quo so ref~ro a tabelln.letm C, lem 
o dia, seis proposições, quo acamara dos Srs. de- lambem, como as tluas antecedentes, a data do 2!~ de 

I 

I 
I .. _ 
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agosto do·corrente 11nno, e comprehende Ires pen- • « Est; distinct•J e brioso official morreu, deixando 
sões e tres pensionistas. sua familia em completa pobreza, a qual compõe-se 

Além da cópia dos decretos de concessão, outros rte sua vi uva D Anna Barbosa da Conceição Silva 
documentos ha, que justificão estas Ires pensões, Leal, e de cinco filhos menores, sendo tres varões, e 

As pen~ões foríio, por aecretos do poder.execulivo contando o mais velho destes i O annos de idade. 
de 26 de JUnho deste mesmo anno, concedidas: · << Os relevantes serv1ços, que elle prestou na or .. 

PRiliEIHA 

A Leocadia Maria da Conceição, viuva do soldado 
do 7' corpo de voluntarios da patria, Francisco Ca
millo Dias da Silva, morto no comb.te de 18 de ju
lho de 1866. 

A pensão é de f2HOOO mensaes. 
Prova-se por certidões e outros documentos que 

a agraciada casfm. com a praça, aclualmentef,llecida, 
.em :rt de maio de 1857 na freguezia de Oarreiros, da 
província de S. Paulo, que lhe ficãrilo tres filhos me
nores, e que é muito pübre e vive honestamente· 

Prova-se mais que o marido da 8J!raciada fallecêra 
no combate do dia 18 de julho d~ 1866 perto do Po
treiro Pires. 

Além de outras informações favoraveis IIi-se a da 
repartiçiio do •jn·la"te.general, de 7 d~ junho deste 
anno a qu~l conclue nos s~guintes termos: 

« Con·tando dai commun1c•çoes offir.ines existen
tes ne•ta rep•rliçao ter sido mort<• o meneionado sol
dado no combate ds IS d~ julho pass:do, parece â 
secc:lo que a suppliconte ~e acha comprehandida, 
COIDQ at]•·ga, nas diRJlOSÍÇÕeS do art. 10 do Citado 
d~creto (n. 33'71 de '1 de jmeiro de 1865) para ser 
deferida. como requer. • 

ganisaç:lo do referido esquadrão ( de cavallaria ) se
gundo levei â consideraçílo do antecessor de V. EJt. 
em officio n. 43 de fO de julho de i86õ, cuja cópia 
peço licença para remei ter a V. Ex. ; a dedicaçíio, 
zelo, e coragem, de'{ue deu provas no acampamenta 
das forças em operações ao sul de Mato-Grosso ; a 
cireumstancia de haver fallecido em consequencia da 
aggravaçã:o, que soffr~ra a enfermidade, com que 
d·.qui partiu, avgravação proveniente de sua constan
cia, ·e solicitude no cumprimento dos s~us ddveres, 
tornâo digna a referida viuvada munificencia im-
perial. • · · 

a A'~ mãos de V. Ex. passo uma cópia do trecho 
da falia com gue assisti â abertura da ultima sessão 
da assembléa legislativa desta província, no l(tlal dei 
testemunho do modo por que se houve .o maJor Eli
sêo Leal. na ultima ~hase da sua vida militar. » 

A repartição do aJudante-general, em 1 fficio de tO 
de junho do corrente anno, iroforma que a vi uva do 
maJor EliEt'lo está no caso de ser tgraciada com uma 
pensão. 

A imporlancia annual das ~en~ões approvadas pela 
proposição a que corresponíle a tabella letra C é de 
936HOOa. 

VI. 
SEGUNDA A proposição a que se refere a tabella letra D tem 

. . . a data de 26 de ago~t.o, e comprehende doze pensões 
AD. Lu01ana Constança Fermr~dos Santos, VIUVa e outros tantos pensionistas. 

do alferes do corpo do estado-ma10r de- 2• classe e O nome que·vem designado na JllOJIO&içilo em pri
tenente de comm1ssão do 23 corpo de volunlarios meiro lagar é Ignacio Rodrigues í!e Souza. soldado 
da patria. Carlos Agostinho dos Santos, fallecido no do 50 corpo de voluntarios da patria. impossibilitado 
Paço da patria. de procurar os meios de subsistencia em conaequen-

Prova-se por certidões e outros docum~ntos que a cia de fdrimentos recebtdos em combate. 
agr~eiada casAra com o official, actualmentefallecido, O numero doa decretos de conce~são das merc~s 
em 8 de maio d~ 1858, na capital do Pará, e que pecuniarias é lambem de doze, e todos têm a data de 
delle lhe firãr~o quatro filhos mPnores, bem como 27 de abril de :18ti'1. 
que seu marido Í•llecêra no dia 22 d~ maio de i866 Com relação As pensões approvadas por esta pro
no hospital de marmha em CorrientPs, em consequen- posição, os unicos documentos, que as acompanllilo 
cia de enfermidade de que foi acommettido. e justilição, silo as cópias dos decretos de conces~il.o, 

A reparlição do ajudante general, informando em A importancia annual das pensões é de 1:'752UOOO. 
4 de junh J deste anno o requerimento da agraciada, 
concluo nos Fegnintes termos : VII. 

« Com quanto a supplirant~ não prove o sm es- A proposiç.ão, a que se refere a tabella letra E,. 
lado de pobreza é a secçlio de pmcer que ella se tem a mesma data da antecedente (26 de agosto) e 
acha na·1 ctrcumstancias de ser deferida, se assim compre hende cinco pemões, e cinco pensionistas, 
aprouver ao governo imperial. » Além da cópia dos decretos de concess~o das mer

TERCBJRA, 

A o. Anna n~rllosa da Conceicão Silva Leal, vi uva 
do mAjor Ehzê,, Xavier Leal, f~ll~cido no acompa
menlo de C•·xim. 

P~la folha das notas do offici:ll f.ollecido prova-se 

cês pecuniarias, outros documentos ba, que as jus
ti licito. 

As pensões forlio por decretos de 18 de maio do 
corrente anno concedidas : 

PRI!IEIRA. 

ser elle ca•ado, e ter servido por mais de 30 annos AD. lleroina l\laria de Freitas Sampaio, vi uva do 
com bom procedimento tanto civil, como militar. tenente do 1• corpo de voluntarios da patria, Fran• 

Informantlo a favor da.a~mcia la, o presidenta da cisco de Freibs tiampaio, fallecido no hospital mi
provincia de Goyaz em officio de 23 de ab1·il do cor- lltar de Corrientes. 
rente anno expr1me-se á respeito de seu marido nos Prova-se por certidões e outros documentos que 
Eegumtes termos: 'a agraciada casâra com oofficial, hoje fallecido, em Q 
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de m1io de 1857 na freguezia da Gloria (Rio de Ja·· En~enho-Velho, e qne seu marido fallec~ra em f9 
neiro), e que seu marido hlleeêra em 7 de junho d~ Je fdverairo de 186'1 na villa de Nova Friburgo. 
1866 no lro~pilal da cidade de Corrientes de enfdr- O· s·r. Dr. José Pereira Re~to attesta em 20 de 
mirlade, que o acommêtter~. março de 1867 que o eapillio Antonio João Rangel 

Cumpre observar que a mili do official fallecido, de 1Vasconcellos iieAntas,sendo mandado A Europa em 
Delfina ~laria do Nascimento, requeren com a vi uva commissiio do 1overno, solfrêra alguma alteraçl\o em 
a pensão correspondente ao soldo do offieial para sua saude, mas voltando a esta côrta. por dispensa da 
Tepartir-se entre ambas; mas a concessilo foi feita, eommisslio e sujeitando-se a tratamento conveniente, 
como era de jnstipa, unicamente ã viuva. entrara em via ile restabelecimento, quando recebeu 

ordem de marchar rapidamente para o Sul, onde fui 
SEGUND.t. acommettido de uma bronchites aguda com f~bres 

A D. Rita Amalia de Miranda e Silva, viuvado intermiltentes, à qual seguirão-se symplomas de uma 
alferes do 11 batalhiio de infantaria Manoel Antonio tis1ca aguda, que o forçou a voltar para esta côrte, 
da Sil•a, fallecido no ataque de Curupaity em 22 de onde auccumbiu quatro mezes mais ou menos depois 
setembro de 1866, da sua chegada. 

Prova-se por certidões, e outros doeumenfos que a Isto mesmo attesta lambem em 21 do referido mez 
agraciadacasára com o official, actualmente fallecido, de marpo o Dr. Severiano Rodrigues Martins. 
na freguezia de Nossa Senhora do Desterro, da pro- O requerimento da agraciada foi favoravelmente 
vincia de Santa Catharina, e que se conserva em informado por Sua Altesa o Sr, marechal do exercito 
estado de viuvez, e vive honestamente em campa- conde d'Eu em officio do to de abril de 1867, e pela 
nhia de eeus pais. repartição do ajudante general, em data de lO do 

Além da outras informações ha a da repartição do mesmo mez. 
9judante-general dada em officio de 21 de abril deste QUINT.l. 
anno, na qual se Jtl o seguinte período: 

« A seccão ajunta o requerimento da sUJlplicante AD. Geminiana do Couto e Mello1 viuvado capi-
a folha de Í10ta, do referi 'O ~Haes, da qu.l consta tão do 5o batalhão dBinfantaria, e maJor em commis· 
que elle assistiu ao combate de 22 de setembro do silo do 3-i corpo de voluntarios da patria Antonio 
anno paqsado contra as fortificaçõe~ de Curupaity, Eloy cl,1 Cunha e Mello,fallecido em consequencia de 
em que foi morto, eomo se fez publ1co na ordem do mole~lia adquirida na campanha actual. 
dia do commando em chefe do 2• corpo de exercito Prova-se por certidões e outros documentos que 
em operações sob n, 83 de lO de outubro do mesmo a agraciada casâra com o official, actualmente falle
anno ; pel'l que parece que a supplicante estã no cido, em 28 de janeiro de 1856, na frPguezia de Cam· 
caso de ser deferida em sua pretençlio. pinas,no Par à, e que lhe Jicârlto seis filhos de menor 

1dade. _ 
TERCEIR.t. Prova~se mais que o marido da agraciada fallecêra 

A D. Anna Joaguina de .A.ssumpção Maltas, mãi em 13 de julho de 1866 no acampamento do 2• corpo 
do alferes do 18 batalhilo de infantaria Pedro AI- de exercito em operações; que a agraciada se con
ves de Maltas, fallec1do no ataque de 18 de Julho serva no estado de viuvez, tendo um procedimento 
de 1866. . . recatado e honesto; e bem assim que, durante a vida 

A agraciada allegou em seu requerimento que de seu marido, sempre viveu na companhia deste 
tendo douR filhos na guerra, não sa61a o que de um até o momento em que elle m:nchou para a guerra. 
delles era feito, e a respe1to da outro (Pedro Alves A repartiçilo do ajudante-general em 8 de abril do 
de Mal! os) Roubara infelizmente que morrêra no corrente anno informa nos sejluintes termos: 
combate de 18 de Julho de 1866 ;_e q~e, sendo e~te c A supplicante prova com l!ocumento8 que apre
filh~ quem a amparava e so~corm, VIa-se reduz1da senta: 1•, ser viuvado mencionad.o capililo; 2•, ter 
á mtsem com uma filha solte!ra, que tem. ficado com seis filhos; 3•, ter vivido sempre hones-

Prova-se por a !testados dtgnos de fé que a agra- lamente cem o dito seu marido, de quem sõ se sa
ciada é mãi do o~cml fallecido, é ~oito P'·bre,e tem parou, quando este marchou para a campanha

1 
con

em sua companhia uma filha solte1ra, Vivendo am- tinuando desde ent~o a viver com toda a fioneshdade; 
has IJonesl~menle. . 4•, finalmente, que nilo percebe pelos cofres pub icos 

A reparllç~o do aJUdante-general, em 22 de março nenhum outro vencimento além do meio soldo de 
deste anno, mforma nos seguintes termc•s • sen fallecido marido. 

« Como consta da folh~ de notas inclusa, Pe~ro « A' vista do exposto parece â see~ão que a sup-
Alves de l'riattos, t• sargento do f2 batalhão de m- plicante e~tà no caso ser agraciada com uma pensão, 
fantaria_, ~ommissionado alferes no 5• da me~ma ar- como requer. » 
ma, ass1Shu aos. combates de 16 e 17 de abr1l, e 18 A importancia annual das pensões approvadas 
de julho, sendo morto neste combale. » pela proposição, a que se refere a tabellaletra E, vem 

QUARTA, a ser de 1;9i4S000, 
A D. Adelaide Fontes Rangrl de Antas, viuvado VIII. 

capitilo de estado-maior de art1lharia Antonio João A proposição. a que se refere a tabella letra F, 
Rangel de Va~conc•llos de Antas, fallecldo de mo- tem a data de 28 de agosto do corrente anno, e com-
leslia arlquirida na campanha actual. prehende sessenta e seis prnsionista 

Prova-se por certidões e outros documentos que O numero dos decretes de concessão das pensões 
a agracit1da casàra com o official, actualmente falle- é de sessenta e cinco, porque um dos decretos com
cido, em 2'1 de novembro de 1855 na freguozia do prehende dous pensionistas, 

l, 

I • ' 
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Dos decretos, um tem a !lata d9 23 de março deste Tabelh letra A.,,,. 7-309000 

anao, e t~do: os outros a rio 2"/ do mesmo mez. » » n.... f:20U500 
ã omere aç ·o âs penoõos approvadas pela l'roposi- » » c.... 936HOOO 

Ç o, \-se que, 11 excep~ão de-duas, os un1cos do- » » D.... 1:7525000 
c
6
uiT!en ods, que as acompanhão e justilicão, são as · » » E.,.. };9!48000 

c Ap1asd os decretos de concessHo. » » F.,.. 12:292$000 
s uas pensões exceptuadas da regra das outras, ------

slio as que forão concedidas : Total. , . , 18:858S500 
PIIIMEIRA. IX 

A D. Mnb Marcellina Nogueira Bl'~ndlio, vi uva Como resumo e concluslo das observacões, que 
d_o 1~ e~dtte 20 R~rgento do 20 regimento de cavalla- preped~m, à mesa • 
r1a hge1ra C&ndJdo da Silva Brandão, Callecido em ConSldtrando que, conforme o art.l02 § U da 
COIIRequencia de r~rimentos recebidos cm combate. constiluiçlio, as mercês pecuniarias dependem da 

Prqva-se por certidões e outros dr,cumenloR q1111 a approv.ç~o d~ assembláa g~ral; . · . · 
agraCiada casàra cr>m o cadete, actualmente fallecido, . . Considerando que a concessão de mercês pecunia· 
em 2l de Eete•nbro de 186lJu fuenda de ·Matheus r1a~ au~menta a despeza do ~atado; · · ·, · 
ele Aquino Nogrleira, pertoncente h fre~uezia do Mar .Co~'iderando· que uma das mais important~sat· 
de llAspanha. na. i>rovincia de Minas-Geraes, e que tribuJçõas d~ · assemblé1 geral é zelar e tlscalisar.a 
lhe licárã~ dous fiiiJos. d~spezt J.lUbhca, pro.tegendo, em beneficio do traba-

P~ova-Re ma1s q~e o marido da agraciada fallecêra lho e da mdustria1 a sorte dos contribuintes: 
na c1dade dtl CQrrJent's e1n t t de Julho de 1866 ern 01ferece o segumte · . 
c~nsequencia de uma ferida ~a perna esquerda, rece- PARECER. . 
b1da no combale de 2~ de ma10 do dito anno. 

SEGUNDA, 

A Laura e Flora, filhas menores do teneut.1 do 2• 
corpo de voluntarios da palria José Elias de Mdlo, 
morto em combate. 

De uma escriptura de perfilhaçito, que junfa se 
acha., lavrada em 1 r de maio de 1865 pelo l:bd,ão 
da c1dade dl• Goyanna, Joaquim d~ ('os ta Lo1te, re
sulta que o oficial, actualmente rallecido, reconbe
et'lta como seus filhos nltu,·aes Joaquim José de Mel· 
lo, de idarJe de dezanove annos, LaUJ•a Aui(USla Bra
sileira de Mello, de idade de dez annos, e Flora Au
gusta Brasileira de Mello, ria idade de oito a neve 
:rnnos; estas havidas de Joaquina Lucia Ma1ia do 
~!ma mulher solteira, o aqúelle de Anbnia M•ria da 
l:í1lva lambem mulher soltdra. 

Por uma certulão de baplismo mostr•-se que a in, 
nocente Laura reeebêra este sacramento no dia 31 
de dezembro de 1853, declarando-se n~ cerlidão ser 
filha de José Elias de Mello e Joaquina Maria de 
Lima. 

Por attestados do juiz da direito do comarca de 
Goyanna e do parncho da frrguezia 1 e por informa
ções do cc,mrnandanttl das arUJas,e do presidente d'l 
província de Pernambuco ~m officios de 21, e 22 de 
f~vereiro deste anno, prova-se lambem gue as agra
Ciadas iãO filhas naturaes do fallecido official. 

1.• Que as proposições da camara dos Sra. depu• 
tados devem entrar em discussão. · · 

2.• Que o relatorio da mesa deve ser impresso 
e distribuído na fórma do eslylo·. . · 

P.Jço do senado, em !I d~ setembro de t867.
Viscnnde de Abqelé, Jlresirlenlo.-José tlr1 Silva Ma· 
fra, to secrelario.-Frcderico tle Almeidrs e Albu
qllerqlfe, 20 s<cretario.- T/Joma.z Pomp8o de Souza 
llras1l, 3• secretario. --
PARECei\ DA IlESA N, 123 DE 9 DE SETEMDI\0 DB 1867, 

E~~iJe a maleria de sete proposições da camara dos 
l:írs deputados, seis conlempladas na tabella le
trJ A, e uma na tabella letra B, annexas aõ pare~ 
c~ r, nutoriBlndo o governo para. mandar matricular 
1hversns estudantes na~ faculdades de direito do 
imperio eom dispensa de exames preparatorios ou 
de outras condições. 

I 
E•tão sobre a mesa, afim de se darem para ordem 

do dia, sete proposiçõe1 que a camara dos Sra. de-
putados env1ou ao senado. · 

O objecto das ~reposições é autorisar o governo 
para ~and~r matricular nas faculdades da direito do 
1m per10 d1versos eotudantes com dispensa de exa. 
mr,s de preparatorios1 ou de outras condições esta-

Na propo~ição, de que se trata, vem contr.mplado 
com a pensão diaria de g11atro cmtos reis Germ~no 
de Souz~ Pacheco, musico do 29 corpo de volun
tJrios da patria. 

belecidas por lei. · . 
As tabellas annexas, que sob as letras A e 8 a 

mesa or~anisou de aceordo com os precedentes con-
tem os srguintes esclarecimentos: ' 

Lendo-se, porém, o re~pectivo decreto ue conces .. 
s~o, vê·se quo o primeiro nome do agraciado é Ger
'llliano e nilo Germano, pelo que será necessario 
corrigir·so o engano, p1•ecedendo na fórma do estylo 
a devida intelligenCJa entra esta camara e a dos 
Srs. deputados 

A import:incia annn~l das pensões app1•ovadas 
pel~ proposiç~o ó 12:292H, e a de todas as que se 
a.chao contempladas e approvadas ptlas seis propo· 
SJÇões é 18:858H500, a saber: 

1.0 O nome dos estudantP.s; 
!?.o A data das proposir;ões; 
3. o A sua disposição; 
4.a Os documentos q11e as acompanhão; 
5.• O numero das proposicõi!S: 
6.• O numo1·o dos estudântes, que ellas compre-

hendem. · · 
n. 

A tabijlla lcli·a A corresponde a seis proposições 
dn cam:tra dos Srss. depulauos. 

i9 
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ueshs, tres silo ·datadas de 13, uma de 1'1, outra 

de 22 e a ultima de 2! de agosto do correntd ailno. 
Cada ~roposiçll:o c<Jmprehende um Eó estu•lante. 
Ptl!a proposição. em segundo Jogar mencionada na 

tabella, é autorisado o governo para mandar aceitar 
na faculdade de dirdito de Pernambuco e~ axames 
feilo• prr Aureliano Pmira de Souza na de medicina 
da Bahia. 

Considerando que as proposições, que se achllo 
sabre a mesa, devem ter prompta soluçllo; 

ConsidPrando que o senado póJe jul~ar sufficien
tes as inform~fões constantes das tgbellas nnnexas, 
ou pedir outras, qu~ tenha por necessarias: 

OJTeréce o seguinte 

PARECRR! 

A assembléa geral tem por .vezes concedido ignal 
dispensa .e os casos Rão em t~o grand~ numero, qu • 
já parecem constitair U'lla regra uniforme de deli· 
ber•r. · 

1.0 Que as proposições da camara dos Srs. depu
tados devem entrar em discussão; 

2.• Que o presente relatorio deve ser impresso e 
disll'ihuido na fórma do ei!Jlo. 

Ne>tas eircumstanciM, no intuito de salvar~· au
toridadd da lei, a prudencia aconsE•Iha a rP.vi< 1 da 
disposiçllo do ~ri. 53 dos Ntatutos das facult~d s rln 
direilo, que haixãrll:o com o decreto n. 1386 r' 28 
de abril ae 185i, e dos arts. 82 até 86 dtls d ~ f~
eul•tade!i de medicina, que b1ixá•ão com o d .. relo 
n. 1!187 da mesma data, relativoq aos exames lrt:
JI&ratorios, que se comiderão validos para a mal~ lula 
ilos estudwtes em cada uma das d1ta• faculdaJ l, 

Paço do sen·,do, em 9 de setembro de 1867. -
Visr.fJ'nde de Abueté, presidente. - I Mê da Silva 
Mafra, 10 secretario.- Thnnaz PompBo de Souza 
Brasil, 3• secretario. 

PARECER DA ~lESA N, 12~ DE 11 DE SRTEilBRO DE 1867, 
EK~Õ9 a maleria de uma proposiçi\o do~ camara dos 

Srs. députados, de 31 d11 agosto prr.ximo passad,J, 
dispondo q•1e a p~nsão concedida a D " Rita de 
Cassi~ Rodrigues por decreto n ll de 3 de julho 
de 1840 pelos servic0s do ~eu irmão o capitãoJe
ronymo·Berculano ·Rodrigues, subsiste sem pra· 
juizo do meio soldo, que lhe compete na fórma 
da lei. 

O que porém tem até agora subsistido como · .wa
riavef, e tem sido respeitado sem excepção, é o prazo 
para tere1n vijlor os exames preparatorios. 

O prazo é de quatro annos, conforme determina· 
a lei n. 1216 de 4 de julho da 186!. 

Ora, nilo se sabnntro, por falt~ de apresenta~\l:o de 
documentos, o t•·mpo que tem decorrido depois qu·"• 
o e.'lll~ante de que trata a proposição, fez na f~r,ul
d•de de medícin1 .ta Bahia os exames prep&ratorios 
que se mRnd.io aceitar para matricular-se na do di
reito de p. rnambllCil, é manife•lo que uma. tal auto
risaçilo nilo e.•t& suffici~ntementa justificada, e pó .I e 
d~r origem, 011 pretuxlo ao abuso de pretenções, que 

I. 

cllmprd evitar. 
III. 

A tabella !eira B refdre-sea uma proposição da ca· 
mar~ dos Su. deputados que tem a data de 14 de 
a~ os to deste anno, e apenas comprehende o estudante 
C1udid•.• Fernandes da Cosi!\ Guimarães Junior, que 
o governo é autorisado para mandar matricular no 1• 
anno da faculdade de dueito de S. Paulo com dis
pensa do exame de philosophia qu~ lhe falta, 
." A proposição nil.o tem, como multas outras, nm s6 
documento jusiificativo que acompanhe, nem mesm·o 
requerimento da parte inloressada. 
. . IV. 

· A mesa chama desde já a séria attençio do senado 
para tllo frequentes· dispensas, que tir~o inteiramente 
ás· leis o pre,tigio, e a força, que dP.vem ter, e emba
raçáo ou retardão com grave prejuízo do servico pu-

. lllic'l a discussão de me•iid•s ile mteresse geral: 
Releva dar re10edio ao m3l ; e a mesa no relatorio 

dos trabalhos da acl11al s~ssilo legislativa, quo tArá 
de apresentar no começo da do 1868, não de1xarâ de 
occupar-se especialmnnte de um assumpto, qtle re
clama providencias efficazes, que de uma vez ponhffo 
termo ao abuso de pretençõe~, que com pret~rição do 
grade principio de utilidade pnblic~, em que as leis 
devem as1entar, tem por umco fundamento o inte-
resse individual. · 

v. 
Como resumo e conclusão das ohservacõe~, que 

procedem, a mesa 

Está sõllre a mesa, afim de entrar na ordem do 
dia, uma proposição dotada de.3t de agosto de1867, 
que acamara dos Sr.!. deputadJs enviou ao senado. 

A proposi~ão dispõe que a pensão concedida a 
O .. R•ta de Ca,sia Rodrigues por decr•to n. t 16 de 
3 de julho ·de 1810 p~los serviços do seu irmão o 
capitno Jeronymo Herculano Rodrigues subshte sem 
prPjnizo do meio s•>ldo, que lhA compete na fôrma 
da lei, conio filha legitima e solteira do tenente·ge
neral buão de Taquary. 

ll. 
A proposi~~o· de que se trata acha-se instruída 

com os seguinl•:s documentos: 
1. • Requerimento da parte. 
Allega a supplicante que obtivera em 1840 a 

approvaçito da perisão annual de 2~0$, que fôra 
concediLin pelos servi~os de seu irmão o capitão Je~ 
ronymo Herculano Rodrigues, ·morto em combale 
no Pará em U de agosto de 1835; e estando ainda 
muito remota a eventualidade de sobrevivencia no 
meio soldo de seu pli o lenenle·/leneral Manei Jorge 
Rodrigu~s, barilo de Taquary, não se fizera. menção 
naquella mercê de sr: r sem prPj uizo do meio soldo, 
como tem sírio regra const>~nto em totlas as pensões 
concedidas por sangue derramado a bem da causa 
publica. . · 

Nestas circumstmcias, tendo fall~cido ha pouco 
tempn a blroneza de Taquary, mili da supplicante, 
e vindo a elfectuar-se na mesma suppJ.cante, que 
so tem conservado no est11do de solteira, a sobre .. 
vi vencia do meio soldo de seu pai o predit,) tonente· 
general, pede a supplicante que se declare que a. 
pensão Cl ncedilla pelos relevantes servi~os de seu 
umão é sern prejuízo do meio soiJo de seu pai, qu~ 
por lei lhe compete. 

2.o Cópia do decreto n. 116 de 3 do julho de 

I 
:I 

-----------·~ 
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de 18tO, promulgando a seguinte rcsoluçlo da as
semhléa geral: • 

Eu nil:o disse que os estados-maiores de divisões 
ou esquadras erilo determinados pelas lotações dos 
navios; explicar-me-hei. « Fica approvada a pensão annusJ de 240$000 

coneedida por decreto de 17 de agosto de 1839 a cada 
uma das filha~ do tenente··general Manoel Jorge 1\o
dri>ues, as quaes são D. Rita de Cassia Rodrigue~, 
e D. Jos~pha Leonina Rodrigues, como cessionarias 
de seus paill, pelo que pertence aos relevantes ser
vicos de seu rallecido irmão o capitão Jeronymo Her· 
culano Rodrigues, prestados no ParA a ravor da in
tel(ridade do imperio. » 

3.• Uma cert1d:io passada em 16 do julho <lo cor .. 
rente anno na 3• contadoria do· thesouro nacional. 

O honrado senador combalendo a proposta do go
verno quA flx11 a forç~ naval, nella enxergoJu dous 
defeitos capitaes : deficiencia por um lado e por ou-
traex,:miva amplitude. · 

A amplitude exceAsiva consiste em nllo se limitar 
o maximo da força desembarcada, o que deixa largo 
arbítrio ao governo. · . 

A deficiencia provém de que nllo se autorisa o 
governo a crear ou manter os estados-maiores, 1:or• 
re~pondentes 11 organisaç~o que entenda dever dar 

11 for~a cecretada, quando tiver de empre~a-la. Consta d<'sta certidão quo o meio soldo do íalleci
do. bar~o de Taquary, que recebia a sua vi uva, lam
bem j~ fallecid1, a baroneza do mesmo titulo, era 
de 100~ mensaes, e o que perc·~be a 'upr,licr nte 
D. Rita dA Cassia Rodrigues, como filha d~ referido 
barão, ê de 80S mensaes, por verifi<·ar-se a hypo
these, de que trata a primeira parte do art. 4• da lei 
de 6 de novPmbro de 1827, em con1equeneia da 
mesma supplieante vencer lambem a pensáo de 2408 
annuaeR, como irmã do capit:to Jeronymo Herculano 
Rodri~ues. 

A primeira parte do artigo 4• da lei ds 6 de no
vembro úe 1821, á qual a certidão alinde, dispõe o 
seguinte : · 

« Silo fxclui :!as do beneficio desta lei ; t• as viu
vas, orphãos, filhos e mães, que receberem dos co
fres nacionaes alguma pensão a titulo de montepio, 
em remuneração de Aerviços, ou que tiverem a pro
prie·lade, ou serventia vitalicia de algum officio ou 
emprego, cujo rendimento iguale, ou· exceda ao 
meio soldo concedido por esla lei ; mas nllo chPgan
clo e:. te recebimento a metade do soldo d~ seus ftna
dos m ridos, pais, ou filhos, prec•helilo tanto, quan
to f,tltar a preenclíer a dita quantia. » 

. m 
Com J resum.1 e conclusão das observações que 

precedem, a mesa 

A 1sto respondi eu, que a limitaçio da for~a des • 
embarcada resultava infallivelmente das verbas do 
o~çamento, do proprio numero de praças que. se P•'
dla embarcar, e ainda dos reg11iamentos espec1aes de 
cada um dos corpos de marinha. . 

O nobre senador sabe que a marinhall'em nilo pó fie 
eshr de•embarcada, e que etn terra só se pôde ter 
ou fuzileiros navaes ou imperiaes marinheiros; · _ 

Ora, os quadros destes dous ·corpos estilo fixados 
por lei, niio podem ser excedidos, e se tórnentd as . 
suas praças podem estar fóra de bordo, sPgue-se que 
não é líc1to ao governo aug111entar ou diminuif&r• 
b traria111ent~ a forçt naval desembarcada .. 

Quanto aos estados-maiores de divisilo ou .de 
esquadra, eu disse, que assim como á lotaçito de cada 
na,io corresponde um corto numer~ de officiaes; 
ao commando d~ certo numerl) de nav1os correspon~ 
de lambem bum estado-maior. 
· Se o governo està autorisado a organisar divhões · 

ou esquadras com cs navios da armada, como é in
contestavel, està lambem autorisado a crear os res
pectivos eftados-maiores, porque divisões cu esqua-· 
ilras hão de ter um commandante em chefe, e este 
não pôde dispensar um estado-maior. -· . 

Foi isto o que eu disse, e não, co.mo s~ppoz o hon
rado senador, que os estados-ma1ores se rtgulavilo 
pelaF. !atações dos navios. Considerando que convem dar prompl11 ~oluçilo à 

proposi~Ao, que se ad1a sobre a mesa; . 
Considorando que as infúrmaçõeR, que acaba de 

prestar, sAo sufficientes para fsclarecer a questão, 
. que t•m de resolver-se: · 

orr~reee o seguinte 

S. ~x., recr,nhecendo a necessidade de. elevar-se o 
num, o das pinças d<) corpo de imperiaes marinhei.,.· 
ros, Jerece ulim substitutivo i idéa do projecto, isto ·' . 
é,prc ôe que,em Jogar de se crearem ma~s .seis. com- · 
panh •s,se eleve a força das que actualmente extatem. , 

!'c ,derarei ao nolire senador que a,torçade ~ad~ ·. 
com r: •nhia fsta fixada pelo que a exper1~nc1a enstna. ·.:: ·. 
Tem-.. e reconhecido que para re~ular1dade do ser. 
viço cada companhia não devu ter .mais do: qu1r _ 
cento e poucas praças. . . . · · · :, . ·; 

PARECER. 

t.o Que a proposição da Clmara dos Srs. deputa-
dos deve entrat• em discus1ão ; · 

2.• Que o relatorio da m•sa deve ser impresso.e 
distribuído n~ fórma do eslylo. 

P11ço do s~nado em 11 de eetembro ele 1867-
Viscnnde d~ Abaeté, presidente.-hsé da Silva 
11/ufra, to secretado.-FI'edm'co cld Alnuida e. Al
buqnerq<te, 2 o secretario.-Titomaz Pomp8u de So!!
za /Jrasi!, 3. o secretario. 

DIBCUI\SO PIIONUNCIADO N,\ SESSÃO DE 10 DE SETEMDI\0 
DE 186/, 

O St•. ,uroaaílo Cellilo(millisfr<l danw,ri71h''): 
- Parece que u~o tivo a fúl'luna de fazer-me cóm
prohcnd~r polo nobre senadO!' que acaba de !aliar. 

O nugmento desse numero. trau~~onvementes ~~~~ . . ' 
a escripturac~o, para o ensmo m1htar, para a d1SCI• .. 
plinu bôa cHdem. ·· · . 

Enlretanto, eu niio estaria longe M aceitar a idéa 
do nobre senador, se ella importasse consideravel 
economia, o quo se nilodâ, havendo demais os incon· 
venienles que apontâ. 

Observou o nobre senador que não se deprehende. 
claramente do addittivo, que aulorisa a transrorma
cão de mais doas companl1ias do batalh~o naval em 
;Írtilheiros, o pensamento que honlem expliquei. 

1\le parece que S. Ex. nào tem razão. O artigo diz 
as~1m: << augmentando-1e, poróm, com mais dua~ 
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as companhias de fuzileiros, que podem 
formadas em artilheiros ». 

ser trans- que o seu expediente traria a necessidade de uma 
nova organissç~o para o corpo de imperiaes mari
nheiros. Ora, tr~mformar mlliB duas companhias, ni!o é 

r.rOar mais duas; porém sim ult1rar as que jn existem. 
Das oito companliias de fuzileiros de que ~ctnalmente 
se compõe o bl!albilo naval, duas pod9m SI' r jn trans
formadas em artrlheiros, em virtude de disposição 
anterior. 

O que o addiltivo quer, portanto, é quo fiquem rc
<luzidas a.quatro as companhias de fuztleiros, havm
do outras tantas do artilheiros. 

As razões que aconsclhi!o esta medida for~o hon· 
tem JlOr mim expostas, e como não as vi impugna
das, deixo de reprcdusi-las, ou corrobora-las. , 

E' o que tinha a di.zer. 

Augmentadll! as praças, seria preciso augmenlar 
lambem os inferiúres, os officiaes, alterar as divi-
5Ões ·e secções de que se conlpõa as mesmas compa
nhias, assim com<5 as classes de marinheiros ~ru
metes, etc i cm uma palavra, s~oria preciso modificar 
toclo o plano sobrA que se organisou o corpo. 

Ora, não me parece occasiào m~is azada pua isso 
aquella em qurJ todo o corpo se acha em . operações 
de guerra. 11~ sempre uma cerh desordem ao en
cetar-se a execução ~e qualquer reforma, pr.rque em 
todo o macbinismo, na ordem moral· como na ma-
terial, só depJis de a'gum tempo gyrão as rudas e as 
mulas jogãrJ com facilrdade. 

Sendo neceisario augmentar a força· do corpo d·l 
DISCUI\SO l'RONUNCIADO NA SESSÃO DB 1f DE SETE~IBRO impe.riaes D'arinbeiros, p~r que a gu6rra assim O 

DE 18G7, ~xiga, me parece mais prudrnle conservar a orglni~ 

O !li!r. Aft'OJIIIIO flel&ro (mi11i•tro da ma· 
rinha):-0 senado naturHlmente deseja entrar, quanto 
ar.les, na import:mto discussão destinada para a 
segunda parte da ordêm do dia, a da lei do orça
mento i eu, pois, Sr. presidente, resumirei a res· 
posta que rlevo aos honrados membros que bontem 
fa\lárã0 sobre a proposta em discussão. 

Sou o primeiro a reconhecer quão competente ó o 
illustrado Sr. barão de Muritilia sobro os ne~ocios 
da marinh~ , mas Finto não poder aceitar ~s 
emendas offerecidas por S. Ex. ao prcrjRcto que fixa 
a força naval para o corrente e proximo exerc1cios. 

saçiio ~xistente, j:i conhecida e acreclitada pela ex· 
periencia, d~ qull tentarmos innovaçõ1s que podem 
ser nr.civas. 

Feita a paz, ser-nos-ha f~eil mover os inconve
ni~ntes CjUJ a praticatcnh~ demonstrnilo, e adoptar 
um novo plltno porventnra mais economico. 

D.;mais, o augrnento dn 2() praças por companbi~, 
proposto pelo nobra ~onador, não sati~faz o pedido 
•lo governn i ieriamos assim apenas 480 mm, em 

E sinto-o tanto mais porque estou c:onvencido de 
que npresenlanilo-as, não teve V. ElC. por flm nm 
acb de hu~tilidade ao gabinet•, antos auxilia-lo, 
enienrlando erros, corrigrndo defeitos, CJU~ o nobre 
senador enxerga na proposl:l. 

A primeiru emenda drz as,im: (LMido,) 
« Dnlar·e-se que fazem parte da força naval os 

estados-maiords d~ AS•Juadra e divisõPs e os corpos 
de imperiaes marinheiros, objtalbllo naval e r.s com· 
panhbs de aprentlizes-marinh~iros; bem como que 
as 2~ companhias do corpo de imporiaes mal'inhei
ros sej:lo de 125 prilças cada uma. 

« Supprima-se a pnrle do artigo relativa a cre1ção 
de mais seis companhins de imperi~es marinheiros. » 

1á tive occasiáo de declarar que não duvidaria ncei
lar a segunda parle desta emenda, se pudem ella 
importar grande economia . 

A reducçào da despeza, tão necessaria nas acluaes 
circumstancias, compensaria os inconvenientes que 
para a regulnridade do !ervico rc:ultariiio de augmm
tar-se o numero de pricas nas companhias do corpo 
de imperin~s marinheiros. 

logar d~ 63(i, . 
Por e~trsmotivos não posso ace'tar a substituição 

~ue S. Elt offerece. 
Pelo qna trca n primP.ira P'rltJ ela cmendn, crúo 

ter hontem provado que não é nt·cessaria. Passemrys 
a outra: (C.~rrdo;) 

« A deserçao em temprl de gr1crra não sondo para 
o inimigo, ou não fstm lo o uesertr r de guarda on 
sAntirrella na presenç~ !lo inimigo, serh punida com 
5 annos lle g•ltls, sendo o desertor· praça de prct » 

E•le ~uhstilutivo não s~tisfaz 's fins qu" o~overno 
teve em vista. Já o devPr, o pensamento do governo 
é acabar com uma desigualda lo odi· sa perante a 
léi,, é equip~rar ~s pr<IÇ\S do b •folhão nav~l aos im· 
perracs marmheuos, quando comnletterem certas 
faltas. 

A penalidade da deserção acha-se assim eshbe· 
le dda par a os dous corp~s: 

Os sohlados do batalhão nav.l são punidos. no 
ca1o de 1• deserção simples, o quando desembar· 
ca~o>, em 6 annos !le pri~ão e a perda do t•'mpo 
de serviço; na 2•, com a mesma perda do t""mpo da 
servico e 2 anuas de galés, e finalmente na 3• com 
ü ~ni10s de degredo. 

Nas deserções aggravadas estas penas são elevarLs 
ao c! obro : o que tudo se acha determinado pela ord. 
de 9 d•J ~bril de 1805, mandada applicar ao bala· 
lhilo naval pelo der,r~lo 10Li7, avi• ode 2\ de novem
bw d~ 1852, art 27. 

A economia, porém, ó insignificante, e os incon
venientes nno são para desprezar-se No exercito, 
como n1 armada, aqui como em outros paizes, cada 
companhia de .um batalhão compõe-se ordinaria· 
mente de cmto e poucas praçAs. . . 

Este n11mero o ao é fix·1do ar brtrarramcnl~, por 
qne a expel'iencia mostra que ha desvantagens no 
seu augmento ou reducç:io, 

Quando embarcados, a deserção é punida com 
nm armo do scrviçl) a bordo, ~em ven~unenlo d~ 
sol•lr•, nem de tempo, 

Tornos, pois, já aqui um inconveniente, que é a 
rná graduação da pen:l A doser~ã·J de bordo, onde 
o so!Ja•.lo c.lo balalh:\o naval é a garantia da dilcipli
na, 6 sem duvida urna I.ilb muito mais ~l'ilVO t'o 

. O nobre senador preftre elevar a forr-a das com
panhbs a augmentar o 1eu numero, o isto pelo 
principio do economia; mas S. Ex. não atlende a 

1 
li .. 

_,.J~. 
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que a deserçilo em terra, entretanto a penaliJade 
nesta hypothese é muito mais forte 

Comparemos agora estas pen~s com as que soffrem 
os imperiaes marinheiros, em virtude dos arls 51 
e 80 dos de guerra, qud lhes fui applicado pelo de
creto n 411, aviso do1ídejunhode1845,art. 66. 

somm' de arbilrio, assim como estou perouadido de 
que não se pôde mdi8 claramente violar a constitui
ção do imporia, que ó expressa em determinar que 
ninguem Sfja punido sen:lo por autoridade compe
tente, nos casos'e pela fórma préviamente e~ tabele· 
c idos em lei. · 

Embarcados ou não, os im periaes m~rinheiros sã.J 
c;sti~ados correccionalmente, quando incorrem em 
1' o 2• deserçdo; a 3• é punida com um anno de ser·· 
viço a bJr·do, perdendo o soldo e o tempo de .s6r
viço. 

A desigualdade é patente; as penas são iguaes 
sómenle quando as praças de um o oulro corpo deser· 

Enlrd o ~uo então queria o governo e o que bojll 
se petl<'• vat distancia immensa; não ha paridade en· 
Ire as duas hypotheses, e, portimto, vê o senado 
que não se me pôde appliear, nem ao meu illustrado 
cc,Jlega, a historia do pudico Josd, do que hontem 
fallou o honrado senador. Não )drgamos as nossas 
capas; nào desistimos, nem desistiremos das autori
sacõcs qu~ obtivermos da outra camara. Iii o de bordo. . 

Istoquant•) ao tempo de paz; em tempo de guerra, 
porém, dà .. se o seguinte: · 

A praça do batalhão naval que deserta de bordo 
é punida com prisão, e se não tsiA embarcada com 
1í annos de galós. 

O imperial marinheiro, quer esteja embarcado ou 
não, é Eempre punido com 5 mnos de g~lés. -

E' est:~ desigualdade na puniciio dos m~smos de
lietos odio;a, injuslificanl, e que a emenda. do hon
rado senarJr.r de1xa em parte subsistir, que o gover
no deseja ellmitur das nossls leis. 

Com referencia a esta maleria o nobre senador 
pel~ Dahia, que me fica em frente, estranhou hon
tem que o honrado Sr. pr·esidomle do consdho con
sentisse na aceitação do additivo, e viu nissu corno 
q w um repudio das idOa1 por S. Ex. susteut,,d,s ha 
10 annos na camaril dos St•s. depu lados, oppondo-se 
a uma aulorisacào semelhante, concedida ao min•s
tcrio da ma1·inha que então dignamente dirigia o 
nobre senad, r. 

S. Fx. pormiltir-me-h a dizer-lho qno não tem 
razão a•guma. As hypolht·ses não fà•J as ~nesmas, 
sào completamente drversaH; nenhuma panda de ha 
entre ellas. 

O :tJdttivo em discusPito, para o fim de acabar com 
tlnla desigualdade incxplicavel, permiti•' quo as 
J·raças do botai hão naval q11anrlo pt'aticarem certos 
f c tos s~jao punidas comu as dn curpo de impertao: s 
m1rinbolros, em idm,ticas circumslaneias. 

Trata-se, poi~. do applicar urna lei j:L existente, 
ou crimes por olla previ>lr>S, ~miJr.ra comlllettrdos 
por· pessoas diversas das de quo cogituu, 

Nao se est.bolece penalidade nova, não se allerão 
as forwulas do proce>so, não se definem crimes 
ainda não qualificados; trata-fe simple.•menle de 
rc~peitar o plinrlipio dd igualdade perant• a lei, 

Mui difl'erenle era a r.utorisação combalida pelo 
nobre Sr. pres1d~nte do conselho.,. . 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Apoiado, 

bc tudo q11anto a respeito disse o honrado sena
dur cu diviso uma consequenci;1 que me é muito 
agradavel: S. Ex. vai dar-me o seu voto ao addilivo · 
em questão. 

E na verdade, se a S. Ex. pareceu tão iMandado 
e injusto o proredimento do Sr. presidente do con
s~llio, qua ainda não pOd~ esquece-lo apô~ tantos 
annns, não qnererá por certo proceder do mesmo 
modo em relaçll.o a mim, que peço muito menos do 
quo S. Ex. debej~va, 

O nobre senador pela Bahia pr.,poz lambem que 
se wpprimisse a ult1ma parte do seguinte additivo : 
(C.·nd") • O governo éautorisado a estabelecer• uma 
escúla pratica ri e artilharia e outras arruas para ins
trucção do.•S c.Jiiciaes da armada, guardadas as ver
bas do t•rçamento correspondentes ao corpo da ar
mad1 e força flava!. » 

Não posso convir nisto: o pensamento do additivo 
é que não se cree de~peza nova para est·l serviço, que 
a es :•'la se mantenha dentro das r~rQaS daquellas 
d11as verbas. 

llem vejo que feita a SUpJlTe!SãO proposta ficaria 
o go,·erno ma1s deser:nbar~cado; mas é istn contra os 
rr.ou~ princípios, não ncêito autorisações amplas, 
illimitadas em materias de despeza 

P~za··mo, Sr. presiJeme, ler, de r<'lalivamcnle AO 
additi'o que autorisa a elev;lçiio do quadro dos offi
ciaes da armHda, para recompensarserviç•JS dislinctos 
d~ ~u"rra, contrariar ainda ao illustrado senador, · 
a<>itn como ao nl\o merws illuslr.Hlo Sr. viscon~e de 
Jcqnitinhonha, por que muitn feliz me consideraria 
se pudess'> achar-me sempre de accordo com tão 
nota veis parlamAn!ares. · 

O 8n. ftliNÍSTRO DA ftiAIIINUA.- Então, Sr. presi
den!o, pretenrlia-se au!orisar o governo a reformar. 
a pon~lidade o o processo rst>belecidos para os de
lictos da armada; autorisal'a-se o govemo nãn fó 
a c.reat• novas penas, proceEso novu, novos lrrhu
naes, mas ainda a pôr em exccuç:l~ a sua refwrr~a, 
indl'pondentemento da approv:1ri\•> do corpo legis
lativo! 

O l'ioJquenle di1.curso profetido hontem pelo hon
ra,! o sanador pela pr,.vincia de Malo-Gt·osso, a quem 
agradeço o valioso auxilio qua se dignou de pros
tar-m~, dispensar-me-bia de accrescentar uma pa
lavra sobrtl tal assumpto, a não ~era deferencia que 
devo aos oradores qu~ impugnArão o nclditivo. 

O h .ma do sona1or, adherin1lo às idéas expostas 
pelo seu nobro ccllega e conlprovinciano, entende 
que para recompensar os serviçoq relevantes de 
guerra ó pr·eferivel uon donativo pecunia,io, ou pen
são ou accesso de pnsJo. 

Has, como muitrJ bem disse o illustre sena•lor por 
nfnlo-Grosfo, preferir a recompema pecuniaria, ó 
como que rebaixar o apreço moral do ~ue são dignos 
os officiaes que se tornárão no laveis ... 0 Sll. PRESIDENTE DO CONSllLIIO: -1\poiado. 

O Sn. nuNISTIIO DA mniNu.l:- Or·a, cu creio qno 
,jámais so concederá a governo algum !:1o gr·wclo 

-

0 S11. DAII.iO DE COTF.Gil'Jl :-Eu não disse que 
prororia. 
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O Sn. VISCONDE DE JBQUITINllONfiA :-Tambem eu ante a prodigalidade de recompensaR, tambem enlan· 
não o disse. gnece o diminue ante a impa!sibilidade de obte-Jas. 

0 Sn. MINISTRO DA MARINHA:- nfas VV. Exx:, im
pugnáráo a elevação do quadro para o fim de recom
peusar s.ervicos impnrhntes .... 

0 SR VISCONDE DE J EQUITINIIONJIA :-Sou forçado 
a voltar 11 discussão. 

E' assim o cor~ção humano; nã•) ln do desconhece-lo. 
O exemplo da Franca depois da guerra da Criméa,. 

que em outra occasiãÓ citei, rePponde ao nobre se
na~or, ·quanlo observa C(lle nenhuma nação kugmen· 
t~u o quadro de sua marmha para recompensar ser-

0 SR, DARÃO DE COTEGI~E dá um aparte. VIÇos de guerra. . 

O SR ~JJNISTRO DA ~IARINJJA:- A unir-a recom
pensa propria para serviços militares é de promo
ção; se as distincções honorificas, a par 1las pm
sões, têm o rnorito de s1tisfazorem a um tempo a~ 
legitimas amb'cões de gloria do official, o melhora
rem aH C<·ndicõlís m~temas de ma existencia, fJlta
lhes todavia"um requisito e.ssenllial, o de serem 
unicamPnte de~tinados á remune1·aç:\o de serviços 
militares. 

Com a legislação d~sse mesmo pa1z eu pro
varei lambem que menos fundaria é uma outra 
proposicão do honr.tdu senador. S. Ex: disse qua ne· 
nhurna fegi~lacào dispensava, mesmo em tempo de 
guerra, um Ct;rto tempo de ex:ercicio de qualquer 
pvsto Jnra a promoção ao p·1sto Ílnmediato. 

Pois bem, aqui está a· let franceza de 20 de abril 
de 1832, qu•, admiltindo o principio dos intorsti
cios, as1i m dispõe : (Lendo ) 

Art 22. cc Le tcmps do sorvice ex:igé pau r p~ss~r 
d'un g•·~de h un ~utr•l, nu choix du roi, pc'urra etre 
reduit :1 mail ó dans les campagnes de ji'Uerre. 

1-Ionm e pmsões pódem obter-se por qu tlqllfr 
serviço re!.vHnte; estão 110 aleance de to•los quo o 
houver·em prestado, mas a promoção por serviço de 
guerra, essa, que sómente se pôde ganhar no c:.mpo 
de batalha, que recorda o feito que. galardóa, é a 
unica verdadeiramente militar. e por isso mesmo a 
unica que plenam•mte satisfaz os que seguem a car
reira das armas. 

cc Toutes los dispositinns concernant~ l'avancement 
à J';·ncieneté sont ohlig.\toires pour los campagnes 
de guerre, comme en temps de paix. . 

cc li ne pourra ~tc·e derroguil aux 1 égles menl1onnées 
drms cet articln qnP, pour action d'aclat d•'gnmzent jus
tifiées et ·'P'tifiées dan~ l'ordcnanc~ d'avancement, 
qui ser.1 pnbliil~ sans dolai au Bullctin des luis et 
inséré•l au M onitettr. » 

E, Sr. presidente, ao nobre senador que hnntem 
recordou o ex:,mplo do Nelson, occupm,lo por h•ngos 
annos o mesmo posto, eu lembrarm ~ue o procedi· 
menta do ~overno ioglez, cujas praticas nos fúrilo 
aconselha las pelo m• u nobre colie~a e com provin
ciano, para com e'se valonte marinheiro, póde ser 
Íllvocado em apoio tio que digo 

Na Inglat·rra a promoçln nrs postos sup••riores 
tem Jogar pela nJtt:guidat!e; pois Lero, o govemo in · 
~lez, depot:; de um dos grande serviç•·s da Nelson, 
promov, u a todos os officiaes qu·' lhe eril·J superiores 
no quadro para porhr promove-lo lambem. 

O governo inglez viu-se assim obri~at!o a elevar 
grande numero de l•fficiaes, quu n~o rnereeiilo outra 
denominação, ser.u\o ade que serviu-se o noLro se
nador pela Bahia,-istrJ é, verdadeiras poit•'s para 
conceder w denodado almirant~ a recompensa con
digna dos seus servi~.ns- a promoç:io. 

Concord•J com u 110bre ~enado1· em qu~ ó neces
s:rrio dar·toda a importaneia ao se11timento do lic1'e1· 
e não alargar as recomp~nsas de modo hl que >ó 
e lias Eejãrl o estimulo que actue sobre os nossos offi
ciaes de torra ou dtJ mar. 

1\Ias, Sr. presidente, eu obgervarci que não só o 
au~menlo do quHdro, que se quer :~utorisar, uão tem 
a largueza que se suppoz, co111n Hind~ que fsse mr s
mo au~mento prov:t quanto i o flue no:; officines de 
marinha o sentimento do clewr. 

Qnal o incentivo qne os ltlm animado até hojrl, 
qual o estimulo que ''s Pncoraja? -a elles f/11''• nào 
desmerecendo ela >em c:tntaradao do rXfJJ'cito, onde 
as promo~õPs se Wm >Uct:ediJo ~uasi após c·rt!a com
bat' imp•lrtantP, bó conL1r~o uma n,1 Hclual r:amp.t
nha. e s;•hrm qué. lhes é qua'i impossiv,J o accesso, 
porqn~ estào preenchidas as cl:~sses nuperiores elo 
quadro? 

O scntimoulo do tlovor, sem duvida; sentimento 
que se exalta c aprimúra quando dev1damonte apre
ciado; sentimento quo, se porvonlura dosapparece 

Assim, as regras oJ•dinarias da legislação fran· 
c~z·, que bo rigorosa é na applicação do principil) 
dos intersticios, dP.ix:i\o de se1· attendidas quando se 
I rata de ucn acto de subido valur, de um feito bri· 
lbante, ou de gra11rle imporhncia. 

Jl' jrtslament•l o ryr1e desejo; pe~o a~gment~ da 
quadro p n rt•com pensar acções quil sah1ào da hnha 
comm rm, dc,~as que por si !Ój fdzeru a reputação da 
um ofncial,acçõds d'éc/at,segundo a expressão france· 
za; e náo qua<squRr Fervicos,e nii0 quaesquer ar. tos de 
bravura, e i;so quandü forom ell.,s devid:Hndnte com
provados pr:las ordens do dia, ou por documentos 
irr.·cus.weis .•• 

O .SR. l'ARANnos:- E' disposição da lei d·J 
eXOI'CI lu. 

O Sn. mNISTilO DA !fARINII.\ :-Não só do exPr· 
cito, r o mo d~ marinh 1. A lo~ I de juuho de 1865 dd· 
termina cruo durant•J a guerra actual ni\o.vigorem as 
regras ordinarias rh promotl:to, quando se til'er de 
galardoar s•lrviços importante~. por actos de bravura 
ou grande illt·lligenci~, e~p·cificactos nas ordens do 
dia do commando em cheftl, tu comprovados po1' 
um con;tlho de inquorito. 

E, S1·. presirlcn Ir•, direi a inrla ao nobr~ senador, qua 
essa dispensa de int .. rsticio que S E)C. conrlewua 
e, tá cons gnnda M pro,ieetu do lei de promr·ções, cuja 
adopçlo S. Ex nccm•lhou-me em hurn~ d,,s sessões 
passadas, eomn pt•rf,·rivel an :rlarg~mento elo quaclr,,, 
N ,·m pr.rtia deixar de ser assim, porque erro fórn, 
além de injn~l1~n, nàn aulorisnr uma exceprão, as 
1'egr,1s ort1waria.1, em favor dos actos notnvds de 
bravura ou iutellig•!t'r.!a. 

A rer\ompen>n de Hervions taes dove ser prornpla, 
devA sfguit'·se-lhes irnmed•alammte, e não depen~cr 
da li~tüdaçãn do tempo dr1 embarque, ou da unti· 
guida lo dtl qur•m os Jiresta, illu>trantlo-se 11 si, o aug· 
montantlo as glorias tlij seu paiz. 
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O nobre senador entende que a clausula de não 

haver promocão, d~pois de finda a guerra, nas clas
ses r:ugmentadas, até que o quadro volte ás antigas 
propor1:ões, é inconveniente, porque p1·odusirá eles· 
gosto na esquadra, aniqu•lando as esperanças de ac
ce~so dur.<nte um pe1·iodo talv,z bem Jar~:o. 

Lembrarei, pnrêm, ao honrado senador que não 
só esse inconveniente so dal'ia C011tinuando a~ cou
sas como estão, mas ainda que não me rmece acu. 
bdo augmentar desje j~ de um mo lo definitivo o 

risou a respectiva presidencia a mandar estudar, e; 
contra !ar com uma ou mais companhias, ou corr 
pes~oa~ reconhecid~mente idoneas, umarede de es= 
Iradas de rorlag~m ,,u de carris de ferro, conhecidas 
sob a dén~rlllnaç~o de tram·wr,ys que .ligue os 
centros populosos do intel'ior da r•rovmcia com as 
div~rsas estações da estrada de ferro do Hecife ao 
S. Francisco; com as actuaes estradas de communi
cação para a capital, ou com os pontos do littoral de 
facil act:esso 11 navegação, cone~dendo âs compa
nhias, ou aos particulares que se encarregarem 
dessa eonstrucçlo, uma subvençio kilometrica pro· 
porcional ao capital empregado. 

quadro da armada. · · . 
Penso que isto se deve guardar para quando tiver

mos a~sentado no plan'o de. rcorganisação do nosso 
materiallluctuante. Foi, no entender d! com missão, com o fim de au· 

xiliar a realização dessas e !I! prezas que iniciou-se na 
Cirnara dos Srs. deputados o projecto qne se examina, 
tendente a r.onceder és companhias 011 pes~c1as que 
forem encarregarlas dessas obras alguns·C11vores qlle 
por exeedenlei da! allribuições d~ as!ernbléa provm· 
Clal só pel·l podo r IPgislativo podem ser concedidos. 

. Sem que saibamos o numero e <plillidade dos na
VIos que devem com pôr a né•Va esq11adra, como fixar 
o numero e graduacào dos offilli:&es que a devem 
commanilar e dirigir? 

Não me parece lambem r<zoavel. mui justa a res• 
lrir.çào qtw o nobre senador des,•jn, isto é o a~gmen. 
le das duas classes de capitites·lóncntes e capit~es de 
fragatas somente. 
. Se se Ir~ ta d~ premiar ~erviços, cm que se funda

rta uma excepção . tão odJOsa, quando todos podem 
pmsta-los? 

O• postos superiores significão serviços impor· 
tant~s j~ prestados e não pódem, port.,nto, ser um 
mohvo de exelusilo, sem dobrada injusliga 0• ca· 
hel!os b~arncos, encanecid~s no serviço do paiz, longe 
de JUS.Iilicarem o esquet11mento dm velhos C•fficia~s 
toraão-os mais reconunenrlavds, perqne o moço não 
tem tanto apPgo 11 vida nem lhe são tão cu~tosos e 
diillceis as fa ligas e sotfrimrntos da guerra. ParJ os 
velhos oilleiaes estes sacrificios são muito maiore>, 
e conseguint~mente mais meritorios. 

Conststem esses lavores nas concessões de qne 
ll·atàn os Ires artigos de quiJ se compõe a lei. Pelo 
ar!. lO essas conces!ões são as seguintes: 

1.• Isenção du direit•JS de importação para o ma· 
teria!, machinas, instrumentos e utensilios necessa· 
rios á execução e seryico da em preza. . 

E demais, Sr. presidente, rt>pitirei um pensamento 
qu~j4 ~xpuz-não se trata de legislar para ~futuro, 
mats s1m de recompensar servicos de hüJe, e eu 
n~o ver) razões de p1·efere~cia parJ quem quer que 
SeJa. Se as ha favorec:m JIISiamente os velhos otli
cla~s, por que os out1·os poJem e·perar. P;u a estes 
a VIda é larga, e o tumulo ellá longe; o cruc não ob
tiverem hoje, alcançarão amanll:i ou depois. 

Limito-me a estas Mnsiderações, Sr. presidcnt~, 
e Vou sentar-me, declarando que nilo posso aceitar 
as emendas que forão offerecidas por alguns dos 
honrados semdores. 

Não ha entre mim e os honrados senad(•res an
tagonismo de opiniões, lleerca das principaes di~po
sições do projecto, estamos quanto a isso de perfeito 
ace'Jrdo; e, pois, não julgo iwpossivel que SS. EEx. 
mesmo d~si!tão dd sua appr.;vação, afim de não 
demorarem a passagem de uma lei tão necessaria e 
importante. 

P,IRECER DA CO!UIISS,i1 DE E~[PilEZ,\S PRIVJ[,EGI,ID.IS, 
LIDO NA SESS,b DE II DE SETEMIIRO DE 1867. 

A commissãn de em prezas privil gbdas examinou 
o prnjecto de lei que sob n. 118 do a uno passado 
vem da camara dos Srs deputados, o qu,tl, tenilo j~ 
p1SSado neslt c.1rnara em primeira diseussilo, foi na 
begunoa commettido a seu exam.o. . . 

O p1·njecto tem por Lase a let provmcml tla Per
nambuco n. 619 do 20 do maq;o de 18ü6 quo auto· 

2 • Privilegio de explorar nunas, excepto de dia
mantes, que 1e descobrirem dt!ntro da zona de cinco 
leguas de cada um dos lados das estradas que essas 
co/JI panbias construirem, sendo tami.Jem isentos de 
direitos de importacão os instrumentos e machinas 
]Jrecisos para essa explora~~o. 

3.o Concessão de duas leguas quadradas de. terras 
devolutas, se as houver, para nellas estabelecer uma 
fazenda normal à sua cm ta a companhia ou. contra· 
tadm· que se obrigar a construir um tram.-roads 
dentr J do qu~drilatero comprehcndi .lo entre as e~ la· 
ções do Escada e Tr.Jmbehs, e os povoad0s de Bo· 
ni to e B •zerros, ficando-lha para esse firn concedida 
tambem a isençilo de d1reitos de que trata o § to, 

4.• O direito de desapropriar na fórma ttas leis 
em vigor o terreno do domínio partieular que fõr 
nec.essario para leito do caminho de ferro, estações, 
armazen; e mais obras adjacentes; e pelo governo 
concedidos gratuitamente para o mesmo fim, salvas 
as indemnisações que forem de direito, os terrenos 
devolutos e nacionaes, e os comprehendidos nas ses
marias e posses ; e bem a~sim o uso das madeiras e 
outros materiaes existentes nos terrenos devolutos e 
nacionaes de que as companhias ou contratadores 
tivdrem precisão para a coDstrucçilo dos tram-roads, 

s.o Finalmente. Autorisaci'io ao governo para f~
z•r a essas companhias ou 'contrdador~s qualquer 
outm concessão que não altere as cendições essen
ciaes estai.Jdecidas no projecto. 

O art 2•. marca as condições a que cm troca des· 
se' f .vores fi cão essas companhias sujeitas ; essas 
são as s•guint~s : 

1 • l\'11<> reclamar em tempo algum prestação, sub· 
vont;.ão, g;uantia dll juros, emprestimos, ou outro 
quatquflr onus pecumario do estado. 

2." l'ilgar uma multa do 4:00DH, se não começa· 
rem a1 oi.Jr.1s no prazo marcail.o e de l0:000$se 
nào concluirmn dentro de quatro annos depois de 
comcgqdas. 
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3.• Pagar uma multade4:000H, a qualserâ im· 
posta pelo governo geral, todas as vezes que nilo 
poBsuirem o trem rondaute necessario, marcando-se· 
lhe o prazo de quatro mezes para dentro delle satis· 
fazerem essa obrigação. · · 

Avia ferreado Ricire ao S. Francisco em seu traço 
até o ponto qne lhe serve actualmente de t•rmino na 
mnrgem do r1o Una teve certamente por objecto ser· 
vir aos interesses da lavoura jA criada nos v alies de 
Pirapama, Jpojuca, Serinhaem, e Una, consistindo 

4.• Não possuir escravos e não empregar no ser· 
vico de que trata o projecto senão pessoas livres, às 
qáas pa1·a esse fiim serão concedidas as mesmas 
isensões e favores concedidos aos trabalhadores da 
estrada de ferro do Recife ao S. Francisco, condição 
9• do decreto n. 1030 de 7 de ago&to de 1852. 

Pelo art. 3• concede· se a essas companhias oa 
contratadores, em fór.ma de autorisaç~o. faculdade 
para entrarem em aJuste com a companhia da es
trada de ferro do Ree1fe ao S Francisco, sobre os 
seguintes pontos: 

essa principalmente na cultura. da canna i e com· 
quanto o futuro dessa estrada sPja muito esperan- · 
çoso, attenta a fe1 ti !idade dos terrenos que atravessa, 
e ainda mais quando em seu prolongamento inter
nar-se, como com razio se p6.1e conjecturar, nos 
terrenos uberrimos, que demorlto nas margens e 
vertentes dos rios Pirangi, Jacuipa, Mangoeba, Ca· 
maragibe, Mundahn e P•rahyba da província daB 
Alagôas, é todavia certo que estendendo-se pela zona 
que dr vide as matas do terreno do sertão, não po· 
cJerâ por emquanto seníl·J em curta escala satisfazer 
os interes!eo da industria algodoeira, cuja cultura 
se eJf,~ctua princlpalrncnte nos terrenos de ~lém-matas 
Jlen,mdnadas catmgas e sertões. · 

t.o Receber e transportar generos e passageiros da 
qualq11er pnuto, a qualquer outro, dentro da zona de 
emcoll~gua~ do previlegio da e~!l·ada de fmo actual. 

2.0 Rúc~ber da adolinistr~t~ão da companhia ·d~ 
es!l·ada de ferr·o do Recifd aoS Frmcisco, 10 '/o da 
renda concedida prov ·nicnt~ dos r,eneros e passa· 
gdros qn~ a dia chegarem, transporhdos Jlelo tram· 
roads, e pela via f ,rrea do Recife ao S. Francisco, 
conduzidos a seus destinos. 

Para que pai; a estrada de ferro rlo Recife· ao 
S F1·ancisco não se preste só mente ao trJnsnorte do 
algodão apenas cultivado em seu· curto tran~ilo, e ao 
pouco que jã começa a chegar na esta~ão de Trümbe· 
la~ proveniente do certos disllictos das Alagôas, é 
necesslrio que so ligue as grandes vias j~ existentes, 
as quaes, comquanto imperfeitíssimas em sua cons· 
trur:ção, são ainda as unicas pelas quaAs se effectua 

3' Usar dos trilhos (•unnin!J·pouses) da estrada 
de ferro do Recife ao S. FraMJsco, durante a cons· 
tru ·ção dos tram-road• e para o fim uni,amente de 
transportar o material, machinns e empregados, 
sendo esse tranlport·J feito nas locomotivas e wa· 
gons das refdridas companhias ou contratadores, e 
suj~ito em tudo aos regulamentos da estrada do 
ferro. 

o transporte do algodão p1·oduzido no alto sertão. 
Esse parece ter sido o pensamento que dirigiu a 

assernhléa provinci,J dó Pernambuc11 quando decre
tou ~.lei n. 649. de 20 de março do anno passado, da 
C{ual Jll a commtssão fez menção i e esse pareceu tam
liem ser o pensarnento da pre>idencia daquella pro·· 

Dependend!l, porém, a concessão de taes favores 
de expre:•sa dbliberac~o da companhia rla estrada de 
fmo ~o Recife ao S~ Francisco, foi acautelada essa 
dioposiç~o no ~ 4.' do artig<J citado dizeudo-sA que 
sem annuencia daQuella companhia fictlo se1n effddO 
as antorisações pedidu. 

A' vist~ desta 'uccinta exposiçilo deprelJende·se 
claramente qoA o fim do projecto é ir o poder l~gis
lativo em anx:ilio da assembléa provincial de l'er· 
nambuco para favorece-la no louvavel empenho que 
tomou· de dotar a provincia de um systema de estra
das, quo, tendo JÍOl' base a via fdtTea actual do Re
c,fe ao S. Francisco, ponh11o os centros de prodt!C· 
çilo em mais racil e rapida cemmunicn~i\o com o lit· 
torai, e assim imprimi!o fi lavoura e ao commercio 
maior celeridade ern seus movimentos, novo estimu
lo ao seu prog1·esso e ,Joscnvolviment-1. 

Demov.strar as vantagens,que da realização de em
prezas dessas resultarão ã inrlu&tria agl'icola nas pro
víncias, onde o patriotismo de seus legisladores, en
caminhando o espirita publico para um assumpto 
tão importmte, conseguirem est&líelecO-Jas, seria of
fdndtlr a illustraçilo do senado, pois não ha quem 
rlosconhoça que· o favor mais assignalado que os po
dares publicas poddm conceder a essa principal fvnte 
do nossa riqueza, ó dar aos generos de sua produc
~ão sahida facil, rapida e b~rah, para que na econo· 
mia d 1S gast<>S ~e tran'porta, na segurança da~ rr.
JMSS'JS e na rap1d~z das permutas possão o ~griCUl· 
tor e o commnrci>~nte :1char compemaçi!o do traba· 
lho .o augmnnto de me i c s com que enriquecerão seu 
c~ p1tal. 

vincia quando para execucllo da referida lei celebrou 
com o engenheiro Eduardo de IUoruay um cGritrato 
t~ndo por tim a constru1:ção de um ramal de trilhos 
de ferro> denaminado tram·woys, o qual partindo da 
estrada de fmo do Rec1fe ao S Fraecisco no ponto 
que se reconhecer mais conveniente, entre a estação 
da Escada e a de Trombetas, vã terminar n.l villa do 
B1 nito ou de Be2err<1s, ou em um ponto intermedio. 

Sab>ndo-se que osses dous povoados rlemorão ao 
oeste da via fdrrca actual, e são pontos de transito ao 
commercio qne do alto sertil.o se encaminha para o 
porto do llcc1fd, conci'b~·se cla1·amente a vantagem 
que resullarà da construcçlto de um ramal, qne, par· 
lindo desses togares, Re vã en(roncar na mesma via 
ferrea em quahJuer das esl3ções indicadas. Assim 
Bezerros dista· do porto do llecifll 23 l~gnas, o trans· 
purte que ó feito sobre costas d~ aninwes carece de 
Ires rliasiconstruindoo ramal esse mesmo transporte 
se efl'ettuarà e111 algnmas horas e com t·lda a commo· 
did tde o 1egurança: e como naquelle ~o voado so en· 
c~ntri\o as estradas que descem de lltuque, Cimbros, 
LI rejo da Mar!ro de Deus e outros Jogares, ond~ o al· 
god:lo 1empre s~ cultil:ou, e se cultiva ~gora ainda 
em maior escala, vé·3e do quanto beneficio será para 
seus hnbit:1ntes a construt:l:âo do ramal projr,ct:ldo. 
Reconhocid~ a vantagem das umprezns qu~ o pro

jecto tende a fdV01·ecer, re;bva A cummissão exami
nai· se os favurer pedidos merecem ser concedidos. 

A commissão pensa que sim, pois n:io doscr.~bre 
motivos para recusa-los Conces'õosidentic1s a essas 
duque trata o art. t• hão sido feitas a outras empro
zaa semelhantes, e em escala mais larga, como for:lo 
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as que se flz~rão ao Írcm:roads tia Dallia, denomi- , ser attendido e e.·l.ll nJ caso de merecer a approvz. 
li à do est.rada-~aragu1S!ti-, ãs compar•hias de obras çao do senado, e que por isso dev~ entrar na ordem 
byhrauhcas, ~mera~ào e 1Huminaç!o. Das quatro dos trabalhos. '' 
conces: õeR P:·11das, a que !la que poderia causar al~um Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1867 ...;. J. L 1'. 
reparo é a 2 qns trota de duas tegua~ quadradas de Cansansão fio Sinin1bri.-J. P. JJial de Carva/hJ.
terr~s devolnt~s. Mas,observa~commJSSAoque.aléw F. J. Furtatl11• 
da rncertoza tle se achar-m a1nda terras derolutas 
de~tro do p•rimetro inllic•tdo no proj• cto, accresse 
ma1s que a•nda naquella hypdhese dtsapparece a im
porlancia do favur dianted~c• ndiç~o com queésoli· 
citado. QuR valor poderio ter essas terras em compa· 
raç:lo das dd~pez1s de ~stalelecimento de uma fazenda 
normal, para cnj" nm dão pe lidas? UPm considerado 
é ma•s urn • nus do q11e h or para o emprrzarin, se, 
como~ de epperar, a~ autoriJa•les proviuciAes, dando 
o p~ee1so desenvolvtmenlo ao ebt~b· leGimenlo pro
jectado, !Jro' i·lfneiarem de modo !I tornà-ló elf~ctJvo 
como escola pratica d6 agricultnra para os lavradores 
tl.lqnelles di~lrictos. • 

AGTA DA CONFERENCIA DA ,lESA 11112 DE SETEIIPRI) 
DE t867, 

« N. 76. A's Ires horas da· tardt>; achando·SII 
preeente~ os SJ•s, sentdtJres membro• da m6u, vis· 
conde de Abaeté, presidente ; Iosé d• ·Sil-va ~Iafr,\ 
f• 1ecretario; F•oderico de Almeida e Albuquerque, 
2• secretario e Thomaz Pompeu de Souza Brasil, 
3• secrtt.rio; I! u-se, e approvou-se a acta da ccn•, 
r~rtncia antecedente. 

« Leu-se o seguinte officio dirigido ao Sr. f& se· 
cretmo do senado. · Tralsndo do ar!. 30 e ultimo do projetto q11e con

cP.delts cornpH1hiu ou contrat,dJJes.de t'Dm-··oads 
autorisaçilo p~ra ~~~ entrnderem com :1 a•lministraçlo « l•lm e Exm Sr.-Nilo dest>jando ccnlinuar no 
da estrada d~ f rro do llecif~ fO S Franci~co eobre « se~viço de .official da secretaria do senado, do !I 
tl'3n•porte de generos e pas~ageiros den1ro da 1on~ « mmha dem1ss.o d6>S~ emprego. E em taas cir
privlt• ghda, e receberem a pnrcPntag~m de fO% de « cumstancias cum~ro o dever de levar isso ae 
renda arrecadada proveníent~ do tran~porte de ~:e- « conhecimento de V; Ex:· p•ra os fins convenien. 
neros e passag~irod qqe pelo trom•roadl se encami- « tes. Deus guarde a V:. Ex. Rio de Janeiro,. 11 d8 
nharem ã via ft!lrea; e finalmente sc.bre o uso pro· « setembro de 1867.-Ulm. e lixm. Sr.IosédaSIIv., 
visorio d, s trilhos dur.mte a conatrucçilo para trans- « Mafra, 1 o secrrlario do senado.-0 ex-official, 
porte do mat~rial e pessoal emprrgados no serviço « J~sé ..4ntorno Pimenta Bumo. » , 
do tram-roadt, entende a commissllo que com tssa « Finlia a Jeiturc1 do officio o Sr. presidente ob. 
concossiln n•nhum~ violencia se faz A companhia da servou. • 
e~ Irada d.6 Carro do R·· cife ao S. Francisro, porquanto Q • • d . · 
é expresso no mesmo artiro que taes disposições 16 • !I'• ~endo se o teor do offic1o que o Sr.Iosi 
poderilo r lfectuar-se pr•cedendo accordo fntre ambas Antomo Ptm~nta Bueno. nAo pede ab senado, ,rnlll 
as emprens; ar.cordo que parece ter·sejã verifi~ado da~ sua d~m1ssAo, tanto que~ modo como RRSI,l.'Ra 
sfgun~o a declara(jilo que S. Ex:. o Sr. ministro da o dilo officle m~stra, a J!àO de•.xar 11 ntenor ~ltVJda, 
agricultura, commer('j., e obras pub'íca, ouviu 0 se- qo~ nlo se conndera ma1s offic1al da secretar1a, pa .. 
nado em uma das sessões em que se di•cutiu 0 pro- rec1a-lhe que ne~te. eaao o que de melhor cumrma. & 
j•cto do prulongamento das ~ia& r~rreas. mesa fazer era hmllar·~e a dar ao senado conhPct~ 

. . . . manto do acto de dem11s1o fazendo-o transcro'v~l 
O ulhmo pont~ que re~tar1a e:ummar ser1a,. se textualmente: ' . 

das concessões f<•hs por vartude desse accordo pela · . . 
em preza da estrada de f~rro do Recife ao s. Fran- « O.ue dada uma vaga pela d1la demtsslo, era nc• 
cisco à emprelia ou contratador do tram-roads ai· cessaru1 preen~:he-la, e consequentemente, n()s m6s• 
gnm o nus re§tJitaria. ao thesouro publico. A com- mos do art. 5° do rrgulament~ de t5 de deze.mbro 
misslo ente.ide que do e.tabelecimento de n,,vas de f863, pro!Junha p~ra. offiCJal da secreta.r1a ~IJ 
vias de communicação, como e1sas, que 0 prrjecto senado, afim de sub>11tu•r o Sr. José Anto~to I~•· 
em exame tende a favorecer, as quaes devem ser rnenta Bueno, a~ amanuense o Sr. Alon~o Carneiro 
r.onsiderPdas como verdadeiros ramaes da estrada de PeRta~a de Agu1ar, qne serra J!8Sb qualidade desd11 
ferro de Pernambuco, com muito fundamento se 13 de Julho dd 186!, tendo BldO approvada .asua. 
deve esperar gran,Je desenvolvimento ao traf~go da nomeação ern .sa~~ilo de 8 do Dle~rno rnez, eomp 
.mesma estrada, sem lhe trazar ma i 1r despeza que 8 con' ta dos respectivos a~sentamentos .: , . 
. da arquisiçllo talvez do seu material de trem rodante, c Que o accesso do limanuense; o Sr. Alonso Car
dcspcza que é ind1cio de prosperidad~, porque re- neiro Pestana de Aguiar, ao Jogar de ofllcid dueo. 
rela angmento da objectos a transportar.. Augmen- cretaria abria uma vaga n!l classe· ilos amannenses, e 

,!ando assim o trafeg', pois é certo qne pelo tram- para preencbc-Ja propunha o Sr .. Francisco NlJncs 
roarls projectado se enr.amioha1ão para a e!trada de de Souza, que ddsde algum tempo est1 na secnt •IÍ'l 
faro pass1~airos e mercad.oriaa que presentamente tctld~ sido requisit.1do com outros e~1pregados para 
vão ao Rec1fd por outras vta•, avultarllo lambem os coadJuv•r os trdbalhos desta repnhçlo, attenh 11 
lucros da em preza, e portanto desse beneficio parti· graudd amuancia delles no ultimo mez da ses ão lu~ 
ciparão ·lambem cs cor. es g•raes e provinciaes no giblativa. 
pagamento dos juros do capital garantido. rr Entrando successivamente em discussão as pro• 

Examinalio asdm o pr~j··cto em suas diversas postas du Sr. presidente, forilo kdas approvadas por 
rclafõe~, é a commissilo de parece~ que é di~no de unnnimidallt• de votos. ' 

!2" 
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. " E por nada mais haver a tratar, levantou-se a 
.''I'O!lferencia A.< 4 h·'ras da tarde, do que para const•r 
lllandou-se lavrar a presente acta.- ViHc.onda de 
-tbuete, preside11te, José da Silva: Mafra, t• seere· 
·tario.-Frcd~rico de Almeid11 e Alb''IJIWqiiP~ :C:• Sl
cretario.- Thomaz Pompeu de Souza Brasil, 3" 
!ccretario. » 

cial ria s•crelaria do s• nado com o vencimento annual 
de 2:2·10$, na fórma da t~bolla letra Cann,.xa ao pare
cer d• mesa. n. 61 de 2!:i de agosto ti~ 1867. 

c( ~o Fica :•pprovMla a nomeaçno, feita pela mesQ 
om conferencia de 12 do corrente mez, de Francisco 
Nunes de ~ouza, p>ra o emprego de amanuens~ da 
'ecretaria do senado. com o venr.imPnto annual de 
1:020,1! n1 fórma da tabdb Acima indicad~. 

l'ARECER DA !lESA N. 125 DE 13 DE Sli:TE!Inl\0 DE 1837 

'·Expõe a materia de um officio com a data de 11 do 
· corre;•.te mez assignado pelo Sr. José Antonio Pi

menta Bueno, rm que participa ao Sr. to ~ecre
'tario que dá a sua demissão do empr.•go de official 
da secretaria do senado; e outro s1m ~uj~ila á ap
provar.ào do senadó a nomeação do dous empi'C
gados; a que a mesa procedeu cm ccnscquencia 
daquella dewissão. 

I. 
« Foi lido e rcmettido á mesa na sess~o de hontem 

o seguinte officio dirigido ao Sr. 10 secretario do 
SCDldO. » 

« lllm. Exm. Sr.- Não desejando continuar no 
1c serviço de official da secrolnria do senado, dou 
« minha demis.,ão desse cmJirego. E cm taes Clrcum
« sbncias cumpro o dever éle levar isso ao conh~ci.: 
« menta da V. Ex. para os fins convenientes.
« Daos guarde a V. Ex.-R•o de Janeiro U de se
« temb1·o d2 1867 -111m. Exm. Sr.'José da Silv• 
« Mafra 1• secretario do senado.-0 ex-official, 
c José Antonio Pimenta Dnmo. » 

II. 

« l'ar.o do senado, em 13 de setembro de 1867-
Viscnnde de .Abaeté, president~.- José d11 Silva 
M"fro, 1• secrelario.-Fredr.ricll de .Almeida e Al
buquuqll~, 2• seerelario.-TIIama.r Pompeu de Sou.:: a 
Brasil, 30 secretalio. » 

DISCUJISOS PRONU:o!C!ADOS N,\ SESSÃO DE 14. DE 
SETEILIB•O DE (867, 

O SI'. Zaea•rh•• (pmldcnte do conrelhr) : 
-Sr presirlente, acho inconveniente a SPparação 
do § ao d" artigo que se discut~, pedida pelo nobre 
sena 19r gue ac;.ba de assentar-se. 

Dhse S. Ex que nunca se conferiu a governo al
gum urna dictadura semelhante O quA sei é que 
t .. da a ecnnomia se deve fazer, pr•rque póde-se asse
verar que o imperio nunca se vm, 110 qu~ toca a 
finanças, em circumstancias iguaes. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Tailllbem é verdade. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO : - 0 que todos 

reconh•lc~m. Sr. presi<lente, é que as rrpatlições 
r.!fr recem superabundancia de peEsoal e pouco quem 
mva. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA: -E' verdade. . 
0 Sn. PRKSIDEl'!TE DO CONSELIIO :-Desta Verda1e 

ninguem duvida no senado 
rr Como se vê do teor do officio, nilo sA pede ao As repartições de que falia o artig.J nilo silo o sn-

senado, dá-se a demissão, a qual é ccmmunicada di- pre~o. trib~nal de justiça nem as relações, mas as 
rectamente ao Sr. 1• secretmo. a 1mm1strat1vas: o nobre senador pó·le ficar tran-

<c A mesa, reunindo-se hontem mesmo em confe- quillo. Trata-se das alfandegas, recebedorias, secre
rencia, resolveu, quanto IL demissilo, limttar-se a dar tarias de estado,.thesouro, ~te.; e não dos tribunaes. 
ao senado conhecimento deste acto, transcrevendo-o Se todos reconhecem que o p•·ssoal das repar
textualmente ; e passando desde logo a prover sobre tiç()r-s é em geral excessivo, e que o serviço nlio 
a vaga, de accardo com a disposição do al't s.o do corresponde a esse pessoal, cl.ro é que no momento 
regulamento de 15 de dezembro de t81i3, resolveu o em que se vota um augmento de contribui~ão para 
seguinte: o estado, exigindo de todos os cidadãos o sacriücio 

« 1.• Que para 'preer.cher a vag~ deixada pelo de parte de seus haveres, não é justo, nilo é decoroso 
Sr. José Antonio Pimenta Bueno, fosse nomeado• qae se dllixe de reduzir a proporções m«is modestas 
official da secretaria do senado, o Sr. A lonso Car- as repartições publicas. 
neiro PeRtana de Aguiar, que entrou em cxercicio Em outra conjunctura eu nl!o duvidaria aceitar 
~amo amanuense da mesma secretaria, em 13 de a separaçlio proposta, com quanto me pareça que 
JUlho de 186~. é esse um modo pouco rrgular de tratai' e discutir 

" 2.0 Que para o lagar de am~nuense que fir.arà as proposiç õas que vem da ,outra camara ;·mas, nas 
vago P.elo accesso do que o exerc1a, fosse nome~ do circumslancias presentes a emenda é totalmente in
o ~r: Francisco Nunes de Souz~, que act~almeote admissivel, além de outras, por uma razAo bem sim .. 
coadJUVa QS t~a~alhos da socretnm, tendo s1do para plese é que, cre1dos tantos impostos, os:empregados 
esse fim r~q1us1tado. . . das alfandegas e outras repartições arrecadadoras vão 

« .llefermdo-se á acta annexa por cóp1a da confe- ser aquinhoados dd uma manmra exlraordinari3, se o 
renc~:1 de 12.do correntd mez, a m~sa como· res.umo governo não flir autorisado a 'immedialamente alie
e. conclusão do que tem exposto, oflcrece o segu111te: r ar o quadro dos s~us vencimentos. 

I'ARECEn. Suppõo·se que os JÚivos impostos produzirão pelo 
monos uns 12,000:000# o, po1s, se não p3ssar o § 30 

· « 1.•1F:ca approvada a nomcaçi'io, feita pela mesa deste artigo, os empr~gatlos das rnpartiçõea fiscaes, 
em conferencia do 12 do comnto mez, de Alon~o passa1ão a ter uma porcentagem mm to maior por ef
CarneiJ'o Pestana de Agniar, para o emprego de offi- J{)ito das novas imposi~ües. 
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O SR. SrLVt:JR.l DA. Morro~;- No:11 h a excesso de te-lo fdlo. O gne me leria eJuLaraçado, Sr. presi-
lrdbalho. dente, p •ra reduzir, mediante dcmis·ã 1 , o numero· 

O SR. rnESIOENTE no c··•NSEU!O: --O~ 30 do ar
li~o em diSCUSSAO foi Vf•tado no presuppost<J dll evi· 
tar 1ss~ in :onvenient~; é Clmplemento do systama 
do pr' jecto. 
Qu~ abuso, Sr. presidente, poderá haver n1 exo.

cuç!lo da di~posiç.ào de q11e so tr.• ta? O g wrno l1a d,J 
prejudicar du·ehos adq nridos? N~o. Altera os qna
ilrus dos v"ucimentos; nlill prrenrhe as v3g~R exi~
tentes, reduz o pessoal, mas respeibtdo os direitos 
dvs empregados de met•ecimPnto. 

dus emprrg•dos das rrpart1ções de fnenda? Pois o 
nobre senador nãn s b, qu-. o m1nistro !la f•zenda• 
pórle dcrnittir os empregados qu11 nilo servirem· 
lem ? Não p•dia eu, usando da f•culdade Que a ld .. 
couf re, doruiltir dezenas de empregados publicas 't 
Não o tenh·J r~ito, entretanto, e, pois, 6 mais do que 
prnvavel que o não fdr~i · Como é, portanto que na 
ref·.orma que se üzer em virtud~ da loi, q•te se diseu• 
tP, ha d~ o governo praticar os abusos que se .anta•· 

A medida votada pela camara temporaria é in.Jis
pensavel; a sep~ra•;ào r1ue o nobre senador pretende, 
é o presente dij festas mais pr~cioso que S. Es: pó:le 
üfT·,recer às reparti~ões arr.•cadadoras; p rque não 
sei q11ando o artigo Eeparado se converterA em .ld, 
er•tretanto qne a arrecadação dos novos impost<Js 
vai começar immediatamente e os empregados vão 
fruir uma vantagem inesp•rada. 

Por estes motivos enter.do qne o artigo deve paF
sar tal qual. Qaando tant~s autorisações s··bre im
pos!O:l lorào confcridaq ao governo, e quand·• o no
bre senador não poz obstnculo a nenhuma dell:u, 6 
~dmiravel que venha reclamar em prol do l'unccio· 
nalismo, que é excessivo, e que ni'lo presta s~tviço 
corresponílento ao seu numero, favor que lhe nào 
merecerão os contribuintes. 

O Sr. Zueal'l:i!• (pre~id~ntc do cnruelhQ):
Sr. pr~sidente, o nobre sen .. dor disse que a adop~ão 
do paragr1pho, cuj~ suppressão pede, im 'ortará 
ruin;1 ao mit1ist-rio. E•t duvido da convicção do no
bre so:1:d r a este re.ipcito; porque, notando que o 
~spir1to d~ p:ut•do domina o nobre s~nador em uma 
discussão tão solemne, e quando Indo o senado tem 
dadrJ provas rx11b~r~ntes d~ quo nil·' se trata dd ne
gocio de part•d '• devo crer q•te S. Ex:. não combl· 
lena a autorisaçlo, se visse nella motivo de ru1na 
para o ministerio. 

Admirou o nobre senadJr que depois de um ~nno 
de existencía, o mini:tesío, que tem preenchido tan
tas vag•s qtlantas tOm apparecido MS repartiçõ~s, 
venha agora declarar que o pessoal dessas rPp •rtiçõ s 
é ex~essivo, e que convem diminui-lo. O nobre se
nadur está completamente nng<nado, não se tem 
preenl'hi•to a~ vagas a qu~ S. Fx allttditt No minis
terio dos nego cios estrangeiros ha mais de 10 vagas .•. 

0 SR aiiNISTllO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: -
Apoiado. 

0 SR, FRI!SIDRNTE DO CONSELHO :- , , , , na secre
taria da gue1 ra ha vaga• laD'Ibem ...• 

0 Sn. IIIINHTRO DA GUFRnA: -Apoiado. 
0 Sn PRESIDENTEDOC:·NSELIIO:- .... nadajUS• 

tiça a mes111a Cl•U!a, ••• 

I h~ o ao n br.l semdor pela Bahia Y Acho que S. Ex,, 
nll.o tem razão alguma. 
. O nobre sma ior assevera qu~ d~ adopç~o _da ar

ligo não resultarA a economia de t :OOOS E.' smgular 
e,ta asseverae~o I O governo, declarando, de accordo· 
com a consméneia publica, que, em ·regra geral, as. 
repartirões pu b!Jcas têm mars l'unccionarios do que· 
sàu p•eéisos, deseja reduzir o pessoal e alterar os. 
vencimentos dos empregqdos dos repartições arreca
tlad•Jras; entretanto o nobre senador não 1ó enten-· 
de qne por falta de cor~g·m o governo nllo h a de rea· 
l.zar a economia de t :000$ sequer, mas pensa que 
ha f .Jta de empregados, e acc•esc~nta que os ccft,es 
publ.cos vão pG•sittvamente ser prejudicados em '\'PZ · 
de lucrar com a inedida, e isto_ porque a rrducçilo 
do pessnal importa. perda dos 3.% de imposição lan
çada sobre os venctmentos pela lei I Argumento ad
miral'e) I Segundo o nt.bre sbnador, Eeria um hel!o 
ex:pe,.Jic•.t~ fin•nceiro augmentar o numrro dos em-: 
pr~gad.ls para cobrar 3% de seus ve11cimentosf- . 

o SR. D~RÃO DE MumTID.l:-v .. Ex.. está respcn
dendo a si mesmo, nilo a milll. 

0 Sa PRESIDENTE DO CONSELIIO:- V. Ex af&eve
rou que uma •tas razõ.es petas .quaes a redueçlio do· 
nu•llero dos funccionarios nM convinha era porque,. 
reduzid, o numero de empregados, perde-óe o tm· 
posto sobr~ os respectivos veCJcimentlls,.. . 

O SR. B.\RÃO DE 1\IuRITID.l :-Era para mcstrar que 
nllo era tào graudo a economia. .. . . 

Ú Sn, PRESIDENTE DO CONSELIIO :-Em minha o pi• 
niào, cumpre indt~p~nsavelmeute pbr uma harretra.. 
ao eRpiritu do funcc1onatismo o, pots, a autorisRçilo1• 

de que se trata, é necessari11.. O nobre 11enador drsse 
gue é uma d~etadura qu~ se pede; mas não ac'hou 
S. Ex. dietadura nas autoris··ções conce lidas, h a tem
pos, ao governo parafazer reformas, augmentando o. 
pess8al, e depois traze-l1s ao conhecimento do corpo. 
legislativo. Ah I quando se pede autorisaçil.l para 
augmentu o pessoal, como qttem soffre é o !besouro,. 
passe, dê-se a autorisaçil.o, reformem se as reparti
ções, nenhum e!Lblraço se oppõe; mas quando s~ 
trata de f~culdlde para reformar sob condição de di
minuir o pes>oal, de diminuir a despeza, acode o. 
nobr~ senador:-isto n:lo, isto é·uma dictadura extra
ordinaria, numa vista no 'imperio! 

O Sn. !IINISTRO no mrEnio: - E na do imperio. 
0 SR. PRESIDENTE no CONSELHO- , , , , em todas 

as secretari~s ha Vllgas, e só nas replrtições do mi
nisterio da fazenda ha muitas que não forão preen-
chi :las. . 

Se o governo quizesse, dominado de rnixão, pre
jll'licar o pes2oal dns repartições pub icas, poJia 

O nobre senador sabe que, ha d~z annos, as secre-. 
ta rias d~ estado, por exem pio, f,Hão reformadas em 
virtude de autorisaçào, e retormadas cnm luxo de pes
soal, pondo-se logo em execuç~o as refórmas e ~epois 
submettiJas ao corpo lrgisl>t·vol ~gora que um mi
nisterio, apoiado na confiança nacional, com o voto 
unmime do paiz, indica a necessidade de u.ma al-



!mção do pessoal das repartições com a clamula O Sn vr~coNOE DE S. VrcE~rr. :- Log J, para e~le 
tle diminui-lo, de reduzir a despeza, o nnbre Aena- caso nilo precisa de nova autori~a~~o. 
!.lo r fstremece á vista de sPmlilban:e dietadur~ I o ~n PRESIDENTE Do c Nsnno : - D~ certo; ma• 

Ainda. ~epetird, Sr. p~esi~ente, que em out a~ cir~ supponha V. Ex. que ha em uma rPpmiçilo d• z 
tmm~t~nc1alieu n~o duv1darJa separar~ paragraP.ho vagas. l:le o re1pect1vo l)lladro fllr rfduzido nessa 
tle que fe trata; mas, agora lu um mot1vo e~pecral, proporção, nenhum ministro poderll preencher fssas 
PdJ qu~! a separs~lo Mo é possivel: Tratando o vagu, entr. t mio, se permanecer o qu1dro como S8 
art ~.Já approvado pelo senado, do 1mpos!osobre acha, o preenchimento du vagns maia tarde ou mais 
tenc1ment s; declara afinal que pela cobrança desse cedo serll inevitaYel 
}mp ~lo não se abonarA porc1 nlag~m As re~artitõe~ A dtminuição, portanto, de que falia o artigo nlio · 
tle arrPcadação, donde se conclue que, não havendo ccnrore ao gov~rno dietadu.ra p.ra demittir empre
em relação aos ont~os imposbs a declaração de qu~ gados ~ons; imp•·rla a r~ducçào do quadro dos fone
as .Procentagens dos empregad_os não cresr.lo na pro- cionmon a proport-õfH ma1s modestas sem 1 lf~~~a 
pcorçilo do computo d(.s novo Impostos, háo de os dcs direitos que os actuaes empr<IJ~dos tenhi\o ail-
l'onccionarios ter essa inesperada V&!JI•gem. quirido. ·· 
•' s~ houves~e tempo de voltar o prOJeCto 11 C3!Jl&r3, . Agora, quantl {I redueçi'io da deipeza, lambem () 
~e fosse pos~11el cm~nda-lo da modo q~e se ev1!me pensamento do governo não é d1minuir os ar.tuaes 
o obsurdo qu~ mencrono, a s~puaçllo, amda qne me- vencimmtns A redurçlo da dcsp~za vor1Hea·F8 
~.illar, seria inoffensiva! porém, !JO c~so controrio, o 11esdo que h~uyer redur~:\o dl'·s. quadros, e, longe de 
~e.nado compreh~nde a 1Monvemenc1~ d~ separaç~o implicar diminuição de venCJm•ntos dos empre
qiJe pretende o nobre sen:dor pelaprJv1nc1a daBah1a. gados ~ compatível com a idéa de se augmentmm 

· _..._ 1:onvehientomente os vencim<nlo! de c-rtas cla~ses 
ti SP. Zae•rtn• {pmUente do cor&Sflh·): ~ 

Í.E hnto-me para ddr brevesPitplicações ao nobresena
llor pela província de S. Paulo. Agra~eço, entretanto, 
:1 dt fllsa que acaba de fazer o n~bre senador pela 
província da Bahia. 

O nobre senador pela provinr.ia de S. Panlo ob
iiervou que nilo ter1.r. dnvida de aceitar a primeira 
hasa da autorisaçilo que diz- diminuição do pes
:1nnl-; se eu deelara1se qne nlo me julgaria auto
risado a demittir emprPgados. 

O Sn. VIScoiloE DB S. VrcE!fTI: -Apoiado, 
O Sn rnF.SIDENTE Dl co!I'S!LIIo : - Perdóe-me o 

hobre senador: c li nàopodiaf,zeruma tal declaração, 
pbrqlle importariarenunciar a um direito formalmente 
eswpto n1 legislaçllo do paiz. Os emprrgadoa de 
fllzenda podem ser demittidos a bem do serviço, 
1111alquer que sPj 1onumero de annos q11e contem nas 
tespartições, tenhllo vmte ou trinta annos de Perviço • 
.Assim que nl•l podia eu renunciar a tal direit·J, de
clarando que a diminuiçAo do pessoal excluia a fa
i:uldade de demitt'r empregRdos, quando é evidente 
IJU8 posso d~milti-los, e reduzir o numero pela de
miss:lo dos incapaz~s. 

Mas, essa reducçilG nio é a que eu quero; quero 
iuna reducçl'io que obrigue a mun e a meus succes
ilores, que obrigue o governo; quero que haja obri
gação legal. de não se preencherem as vagas que 
ilXJstem ou existirem. 

O Sn. VISC·lNDE l!E S. VICENTE: -Daclarando-se 
ls~o. nl!o ha questão. 

Ü Sn. I'RESIDESTE DO CONSEUI~:- Quer-se a aJ
\eraç1o dos quadrus. Existem j~ nas repartições 
lnuitas vag~s, e outras podem haver nos termos 
lias leis. Se forem 'Iterados os quadros não serão 
tm caso algum preenchidos os Jogares. 

da fmprfgados; cuj 1 relribuiçilo é evidentem~DIJ mes
quinha. 

0 SR VISCONDE DE JEQUITINIIONII.\ : -1uslamente, 
O S11. viscoNDE vE S. V1cENTII:- A segunda IHse 

tJrna-se vic1~sa. · 
O Sn. rRESJ DBNTI! no C' NSIILIIO : - Pcrdôe-me 

V. Ex , as palavra~ -reducçi • da de~pP:ia- escrip
tas d•p is d~s expres~ões- dtminuiç:io do p~s!oal 
- dlo a entender que J;úJe-s~ fazer a. reducçilo da 
desp•za sem Cdrcear 01 acluaes Vf. nctmentoM, que 
em geral o governo reconhece serem diminutos; 
além de ficar •. m ~gora sujeitus a um impn,to. 

Ha uma provi .encia a tomar no que d1z respeito 
a 18 vcncHne.ntos, e é que a taxa da p •rcentagtm dns 
emprejlr.ll•s das reparlições arreca11ador;s se altere 
de1nodo qu~ os funr.cionarios se nllo aproveitem do 
pr"ducto du novas imposições. 

O Sn. VI! CONDE DE S. VIcENTE :-Isso é conse
quente. 

0 SR PRRSIDENTE DO CONSELIIO :-hto é O qae 
està no pensamento do governo. Q11anto aos venci
mentos em geral, fique o nobre senádor certo de que 
nilo se alterao. 

O vicio de nossas repartiç.ões, Sr. presidente, V. Ex. 
sabe qual é : os governos cedem 11 p1 ~'são dos que 
querem ac~mmodar seus filhos e apaniguados. 

Fique o ndJre senad~r certo de q11a o governo nllo 
.tem intdn~no de demittir empr<gad~~ bons: Quanto 
:10s rnhos, póde exonera-los, e n:lo vma aqut declarar 
!p1e n~o r.s Üt1miltirll. O direito de demittir os mãos 
~mpr~~ados Mo h a de nascer desh autorisaçilo, está 
J~ ~.~cripta cm di•po1i~õcs vigenles. 

E' uma mania entre nós, todos querem ser em
pregados publicas, e pois, torna-se irresistivel a 
l~ndencia para ampliar os quadros, dando-se embo
ra pe!juenos venciJI!entos, donde r~s.ulta que, como 
bem d1sse o nobre vtsconde de JeqUJtmhonha, quan• 
do se quer melhorar a sorte'dos empregados, é impos
sível, porque trata-se de um extrcito I O serviço pu
blico lém pérdido muito com tal systema : muitos 
funccionarios, t~nues vencimentos, a maior partu va
diando, e um diminuto numero carregando com o 
trabalho da repRrti~ào I 

Ora, uma rcfJrma no sentido de diminuir o pes
soal, de habilitar o governo, reduzida na totalidade 
a despeza, apagnr melhor os emprcgado1, é uma re
fórma scnsah. Aqui não entrou espírito de poli- I 

1 
I 
I __ , ... -

• 
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fica j 1\0 meu espírito pr~ponlera a c~nvicçao de PARECER DA lltS! N 126 DE 1G DE S&TE!IDRO DE 1867 
que t! indispen•avel essa refórma. romeç1ndo, e 
n•sim posso dlztl-lo, por casa. isto é, pelo the~ouro, 
d~claro que poucos lr4bJihão ali, muitos vadiilo E 
como resveJtarlal e8lado rle cou<as? Por que raz~o ~m
pr,gados qua não têm !tom de desc~mo, que tra
halh4o sempre, lillo de con!u•Jdir-se com ~IJU• lh·s 
que vivem no· Alcazar, levão a maior parte do 
tempo a fumar, não prestando 1erviço algum? Uma 

Expõe a materia de eineo propositões da camara dos 
Srs. dPputados, tolfas datadas de i I. do c1mnle 
m~z, approvando d1versas mer. ê• p~cuoiarias con7 
cedid•R pdo poder executivo em ~ltenção a servi
ços militares prebtados na actual guerra contra o 
Por goay. 

I. 
tendencia orposta à que ~I· hoje ha preveletido é Estilo Pobre a mesa, a6m de entrarem na ordem do 
que eu des•j •Va ver imprdssa na direrr.llo do &erviço dia, cinco proprosiçõe~ datadas de tt do corrent" 
das repartiçõ~a puL!icas. ' mez, que a camau doa Sra. deputados enviou ao se-

O par~grapho em qneslllo ó o complemento de nado. · 
tantas di<p·,~i~ões deste orçamento, que augmentln O objecto das proposições consi~le DI approvaçio 

· · õ 1 de mercês pecunianas. que o poder execullvt>, 1m 
M.Imp1sJ~ es a c uaes ou c~eão nov~s : ereur ou &'ll· attençAo aaervi•os mlli'tares prestados na actual guerra 
pilar 1mpestos sem reprimir as 3sp~racões do fone· ~ h b · 
cional1smo, é ex·:itar da pule da na~ilo as mais co.n.tra o Paraguay, ~uve po,r . ~m conceder, .Jfl a 
ju~tas 0 fundadas censuras rrut1~res, q118, ficando !mposAJ~Jiitados de •erv1r no 

. . ' . . exercito em consequenc1a de lenmentosreceb1d, sem 
Tive, Sr. prmdcnte, occas1lo de d1zer na.o1tra ca· combate nlo podem procurar meio~ de aubsistencia, 

mara, repelindo o pensament!' ~e um ear.~Jptor d1s" ou carec~m d6 meios suffici<ntes de fub~islencia, jli 
tmcto:- o orçamrn~ é a m1matura da h•~torJa d8 a farniliaa dos q•Je fallecêrào em combate, ou por 
11m pm de modo que se 11e perdes•em tLdos oa ar· outras caus11, que se declarllo. 
c:hivos de uma mçAo, ficando eómente sEus orça· 
mentos, por elles seria tacil escrever a historia desse. II. 
paiz.-Qnem Examinar com p1usa 01 nossos orça· .A mesa, d~ conformidade crm 08 precedentra, Gr-
mentos, ht de vêr que o que prepondera nelles é.o gan1sou all cinco tabeiJaunntxas sob as letras A, B, 
ePpirito de p~lronato, ha de vôr que o aerviço mais t..:, D, e E. 
irnpo-tante do paiz nilo é o melhor atlendido, que a As I~ beiJas contêm os s•gointes esclarecimentos: 
lendeneia dos orçament, a é eabanj •r os dinheiro• pu- t .• o~ nomes dos pen!ionistaR, 
hlicos, augmentar a fo!ha, d"r a muitos dire1to dP en· 2 o A cla&se, bem como a imporlaneia annoal das 
Irada n~lia a troco de vantag•ns, as vr·zes diminulh- pensões. · . 
si maR, a troco, sobretudo, de umaaposentadoria Am- a. o A data doa decretos de coneessllo, 
da h a pouco nae~mara temperaria um d1slincto depu- 4 • Os motivo• que os justiftciio. · 
lado d•s!e: rnfto gosto da minha reputiç4o, enverc •- lí.o Os documentos ·que os acompanhito. 
n h o-me de pertencer a ella e sô em tal eMprPIJO me 6 • O numero dos decretos de coneesslo. 
comervo até compJ.tar o tempo de minha aposen- 7.o O numero dos pensionistas. 
tadoria.» Uma semelhante linguagem di~pensa com- III 
mentarius e é a melhor justi6caçào da m~dida que o 
gllverno !olicita. 

O nobre senador entende que melhor era ficar o 
governo autorisado a alterar as repartições, comtanto 

· que nllo ex!lt'utasse o s~u tr;b.tlho antds de serappro
. vado pdo corpo l~aislativo. P.r. fazer qualquer tra
balho nesse sentido, o governo não ha mister auto
risa~ilo. PóJe organisar projectos que em devido 
tempo submetta ao conhecimento das camaras. Mas 
quem nos diz, quA dada alguma mudança polilicR, 
os nossos successores (e delles penRo f,IZer mAs ausen
senci as, porque nlio sei quem sPjlo) nilo preenche
rão as vagas gue temos conservado e conservarmos 
no interesse da economia? 

Mas, dizia eu:- Se o or~amento dâ uma idéa dos 
costum~s do povo, o que tie diria de nós, quando 
uma lei Ião iwportaut~, tilo cheia de autorisações, 
passa nessa camara, sem objecção alguma, e só exc1ta 
clamor a l~mbrança d• aparar um pouao as azaa do 
funccionali~mo? • Espero, pois, que o senado arme 
o governo dos meios convenientes para levar por 

·diante a alteração que pretende. 

....... 

A proposiçlo a qua corresponde a tabella letra Á, 
eomprebende de:aaele pen1ões, e outros tantos pen· 
sionJbbs. . · 

O primeiro pensionista nPIIa contemplado é Cy
riaco Alves da Silva, soldado do 3.• corpo de volun· 
tarioa da patriil. · · 

A pensao ê 400 rs. diarios, e a data do decreto de 
concessão, bem como a de todos os outros, é de 6 de 
abril de 1867. 

Oa motivos justificativos das pensões constlo da 
tabella, e a importancia annual dellas é 2:260$000. 

IV. 
A prop~siplo, a que corresponde a tabr lia letra D, 

eom·prehende trea pensões e outros tantos pensio-
nistas. -

O primeiro pens.ionista nella contenplado é Fran
cisco Torres Galhndo, 2• cadete do 16 corpo de 
voluntarios da patria, impossibilitado de pr<JCUrar 
meios de subsistencia em consequeneia de f~rimentoa 
recebidos em combate. 

A pensilo é de 400 rs. diarios, e a dab do decreti> 
de concessilo, bem como à dos outro, é da 3 de 
julho de 1867. . 

Os motivos justilicativos tias pemõ :s eonstão da 
labella annexa. 
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lldla se vil que os da ultima consistem unica- Joré Hy~ino dos Santos, mort >no combate de 2-! de 
m•ntol na declnra~ã' f.·ita pelo Sr. ministro da ma- m~io de 1866. 
i'inlt~ ;;o do impcrro de que a praça se invalidllra em . Não se juntando documento a'gum, e all~gando a 
cornhate, c dd que pnr e>se motivo Ee lhe concedtlra agr:~ciada que o não fazh por estarem os documentos 
a p:>n>ilo unnual de JIHfl, solicitando-se de S. Ex juntos a um processo, que pen lia de decisão do go· 
tJlle mnnrl~ expedir c s despachos neceesarios verno, deve crOr-se que o governo tem conhecimento 

A impnrta~~~:ia annual das Ires pensões é dl'sses docurueni·Js, e conforme elles deíer;u a agra-
de LOlOSOOO. ciada. . 

v. 
A propo· iç~o, ~que corresponde a tabella letra C, 

r,ompr~htnde qmnze pensões, e outros·lantos pen· 
eionislas. 

O prim•iro pensi~nista nrlla conlemphdo é José 
Vão Cardoso, soldado do 27 corpo de veluntari~s 
d~ patria, 

A pensilo ~ de 400 rs. diariM, e a data do de· 
creto de cnnce.ss~o. bom cotno a· de todos os outros, 
éda!Odejulhlde1867 · 

Entre as pPnsões, a qne esta prrposiç~o se ur~re, 
ha duas, que merecem algttmas observações. 

As pemões são as que forlio concedi~as·: 
PRIMEIRA 

Ao monor José, filho lr•gitimo do alferes do 
:;o cJrpo de voluntarios da palria Jmé Maria da Costa 
Mallls, falleddo no ataquA do fo1le dd l'uruzú 

O reqrte~imento, pedmdo a pen·lio, foi feito p•l• 
a~ó materna do agraciado. 

A filiação do nrenor prova-se por um' justificaç~o 
foi la e julgada no fór J ecclesia~tico p~lo Rev. viga· 
rio capitular. 

A sentença foi proforida em U dejmeiro de 18(17, 
e é do teor sPg dnte: 

« VistoH B•les aut~~. etc. hei por justifir.ado sPr 
o justificando Jo~é. filho legitimo de José Maria da 
Costa Mattos, e Joanna Rosa dos Santos, que nasceu 
em 14 de novembro de f853, e foi bAplisa1o no arino 
seguinte na freguPzia dn Santis~imo SacramPnto 
dests côrte pelo Jlev. coa rjutor MannPI Jorg~ da 
Silva, send•J seu~ padrinhos J•>sé Joaquim Pinto, e 
a justificant~ Rma Ma ri• dos Santos, segundo o que 
dPpuzerllo as te·lernnnhas produzid~s a {·lhas. 
Ass>m o julgo, e se lh~ dA séntença do estylo. Rio, 
f-i de janeiro de 1867.-Mousenhor Feliz da Albu· 
querqu•, vigario capituldr 1 · 

Cumpr~hrmde-se f,,cilmente que o juizo ecolesias· 
tico seJa compeiPnle para julgar justr6caç1ie~, 'que 
têm por fim mandar alirir assentos de casamPntos e 
de baptismo, que em tem~o opportono deixãrio de 
lançar-se nos respectivos I.vros i mas; sendo contes· 
tadaa 61ia~Ao de um individuo, o unice juizp com" 
petonte para n~lle se intentar, e julgàr o processo, é. 
o secular.. . 

A somm~ annnal das pensões approvadas pela 
proposiçào é de 3.90JflOOQ. 

VI. 
A pr~posição, a que corresponde a tabella letra 

D, cof!Jprehende doze per.sir·ni!las. 
O nome do primeiro pensi nisla contemplado na 

proposição é o de hidro Darb1sa de Araujo, solda· 
do do 20 corpo de v. lunlari~s da Palria. · 

A pensão é de 400 rs. diarios .. 
O numero dos d·· cretos de conces!ilo, que todos 

têm a data da 17 de julho de f867, é de oil•1; e a. 
raz~o vem uer, porque um dos decret•Js comprehen· 
de quatro pensionistas, que silo,os qu~troslilhos me
nores do coronel Franc1sco José de Carvalho. e ou· 
troas duas filhas do brigadeiro Ant,nio de Sampaio. 

'1\ importancil annoal d~s pensões approvadag 
pela proposição ó de 3.143$500. 

VII. 
A pr~po·.içlio a que se raCere a labella letra E, com· 

prehende quatorze pensionistas. 
O Jlrimeiro pensionista mil a cont·'mplad 1 é llcno.· 

rlicto 1\lorel. 2• sargento do 48 corpo de volunt•rios 
da patria, impossibilitado de procurar meios de sub· 
~istencia por se ter invalidado em comb,te. 

A p•nsão ó de 240U annuaes. 
O numero dns det;retns dol cnnr.essãn, que to)dos 

têm a da la de 2! de julho de 1867, é igu·l ao dos 
pensionistas. . 
Ü~ motiVOS que OS juFiific~o, constãO da bbella 

annexa, e nada lia a ac~r<scHntar. 
A som ma annu··l t!;.s pen!õe.; :•rprnvadas pPla pro

posição é dd 5:50$$; 11 a de lrocl,os as p>n' õrs con
templada~, e appr .. vadas pe!Js cinco pr pns1\:ões, 
que se achào sobre a mesa, vem a ser 16.520#500, 
a saber: · 

Tabella letra A. 2 9GOHOC.O 
I 11 B. 1 OIIIHIIOO 
» I C. 3. !JU3fi000 
» » }) • 3 lli1H500 
11 » E. . • 5:50HOOO -----

16.520$500 
VIII. Se no caso, de que se trata, póde haver alguma 

duvida sobre a filiação do menor Josd, a duvida,COIJ·' 
tinúa a subsistir, nil.o sendo o Rev. vigario c.pilular 
juiz competente para julga-lo filho legitimo. de.'José 
Maria da C··sta Mal tos c de D Joan na Rosa dos Sari· 
tos, .mas unicam•nte para mandar abrir,o assenio de 
~1phsmo que não se lançou e~ tempo no re6pec~ivq 
hvro. ' 

Como resumo e conclusão da! observa1ões, que 
precedem, a mesa 

Considerando que, conforme o art. 102 § 11 da 
constituição, as mercôs pecuniarias conc~dltl"s pelo 
poder ~xer.utivo depmdcm da approvaçàu da assem· 
biéa g~ral i 

Considerando que a conccssilo de mercôs pecunia· 
rias aujlmenta a de~pez~ do tlstado i SF.GUNDl. 

A D, Anna Il.csendo ~laciel Borburena dos Santos, 
ri uva do alferes do 21 corpo de voluntarios da patri~ 

Comideraudo qu~ uma das mn•s importantes nt
lribuições d~ a1somblén cera! ú zdar e fi1cali3nr a 

:. : 
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DISCURSÓ PROicUNC'.\00 NA SES•,io DE 17 DF SETEMORO 
DE 1867. 

deip'za publica, protegen<lo, em beneficio do Ira· 
balfw e da industria, a sort~ dos contlibuintes, 

orr~rcce o seguinte 
O Sr. ZaC!Rl'laa (resirlente do c nselho J:

Sr. presider,te, na altura em qua s• a•·h:\o os traba-
1 • Que ascineopropos;çõesdacamaradosSrs.de· lhos legislativos puece que mio é licito A urn sena-

PARECEI\: 

puta•to. devem entrar em discusslo. dor, e ainda men,,s a um ministro, consumir o tempo 
2.• Que o relatolio deve ser impresso e distribui- em longos discur;os A votAÇão do ~rçamento, é pelo 

do na fórma do estylo. · .. paiz urge ote.rnente reclamada: desde os mais ponde-
Pa~o do Kenado, em 16 de setembro de 1867. - rosos negoc1oa do estado, como a guerra com o Pa• 

l!isc()1•dc da ..tbaeté, presidente.- Jo1e dtJ Si!1111 Ma tl!llay, até os sasumpl a menos importantes, como .• 
f• a, 1 • secretario.- Frederico de .tlmeidtJ e Albu~ falta de m~eda de troco, que se vai terrnando na cap;
qrmqou, 2• secretario.- T!lomaZ: Pompto de Sou: a tal do imperio um vexame insupportavel, tudo re-
Bra. it, ao secretario. clama a lei d11 orçamento. · 

Eu, ref rrndo-me A este ultimo ponto, naJa de 
novo digo ao Renad~, porque ·os jormes hão publi-. 
cado quanto ã f .rça de e~ca·sear o cobre tem se tor
nJdo difficil o troco para a população da côrle. 

l',lRECEn DA IlESA N. 127 DE 16 DE SBTI!llBIIO. DE f867 
Expõe a materia de de:aute proposiçõ~s da camsrJ 

dos Srs. deputado~, ·autllrisando o governo para 
mandar matricular na tJculdade de merlicina da 
côrte diversos o,tudantes com di•pensa de exame> 
propar.torics ou da outras condrções legles. 

I. 
Eslão sobre a mesa, para entrarem na ordem do 

dia, de::asete proposiçõeR, que acamara dos Srs. de
putados enviou ao semdo. 

O ohjecto das pr,•posições consiste em autàisar. o 
go,·erno para mandar matric•Jlar na faculdade.de .me· 
dicin:1 da côrte diversos estudantes com dispen;a de 
exames preparatorios ou de outras condições le~~:aes. 

D.1s de:asete proposições, Ires têm a data de 17 d· 
agosto, quatro a de 221 cjnco a de 24, e duas a de 31 

Das rres que fdlão para completar o nu.mero de 
dezasete, duas têm a data de 3 de setembro e uma a 
de 4 do mesmo mez. 

Uma das proposições comprehende Ires estudan • 
t~s, e esta é a razão por que as proposições são 
deza!ete e os estudantes dispensados dezanvvr. 

Tres das proposições autoridao a aceitaç3o para a 
matrocu•a n' faculdsde de mediciu da côrte de 
exames preparatorios feitos nas de direito do Recofe 
e de S. Paulo. 1 

As outras autoris!io a dispensa de alguns !Xtmes 
preparatorios. 

IJ. 

No orçamento, que j% passou em 2• discussilo 
Sr. prMid~Jote, h~ contra e~se inconvenicnt~ um ame
di di efficaz,jll pela altmçil.o da cunhagem das moe
da' do prall, já ptla elev,çil.o da senhoriagopJ da 
mo r d' que t, m de ~uhstituir a d~ cobre; o go1 e r no 
fica munido de meios indispens1veis para, com 
promptidilo, combater o ma~ que lodos deplorao •. 

Mas, ullo obstante a convrcçilo de que é urgmhs
simo vc.tar·se o orçamento, eu venho:\ tribuna obri- · 
g~do por dou1 nobres seuadore~, pelo nt.bre senador 
" Sr. hlJllo de Muriliba e pelo honrado soroador por 
Goyaz. · 

O nobre' s·en~nor pela Bahi~, Sr. presiden~e, ~epa
rando do art. 36 o § 31 para f.iZê lo conshlu1r urn 
projecto de lei especial, collocou o JOVerno nos mais 
serios embaraços. A emenda do nrbre senador que 
deixa para um tempo indefinido a faculdade que o 
gllverno j~lga indispensavel d8 reformar as re.Parti
ções· pubhcas1 dterando os qu1dros e os vencimen
tos dos funcc1~n~rios, importa na~a m·en~s do qu~ 
ineller n1 alg1be1ra . dos empregados puhiJcos uma 
bo.a parte do. produéto das iinposiçiles· novamente 
d~cretadas. Isto, Sr. presidente, é insüsteiltavel. · 

Sem duvida, quando o nobre senador pela · Bahia 
pediu a separação a que alludo, não notou o emba
raço que resultava dahi ; n~o podia estar na i~ tén~ 
elo do nobre sen;.dor aqumhcar de um modo tão 
fXIraor.linario os empregado~ d~s repartições fiscàes, 

lMerindo·ae á ta beiJa atmexa, em que presta todos dando·lhea direito a uma bOa pc•rcenlagem dos im.:. 
os esclarecimentos, c informações, que pOde colli- postos nova:menle crtiados; a v~rdade, porém, ~ que 
gir, e insistindo na necessidade de pôr-se termo ao ifa separaçlio pedida~ resultado é es~e. . .... 
abuso de taes di11pilnsas, que tirão ás leis a força e Ao governo 'i fferecJãO-'se d ;us me1os de . sah1r de 
o prestisio, que as fazem respeitar, e á assemhléa semflhante difficuldade: o 1• era restabelecer a 'dia
geral o tempo, de que precisa para discutir medidas posição do § 3 do art. 36, e, no caso de haver vota· 
de interesse publico, a mesa çlo em contrario, .ir Acamara expôr os motivos, cer-

Consid•rando que as propo1ições da camara dos tamente mui pl.usiveis, pelos quaes não podia con:.. 
Srs. deputados devem ter prompta selução, oll'dreae cordar na· idéa de fii)uem os empregados percebendo 
o seguinte mria porcentagem·· tão avultada, e depois pedir a 

PARECEI\: fusão, como a conslilui~ão permitte, • 
1.0 Que as proposições, qr1e se achão sobre a O ministerio, Sr. pres1denre, estava r o seu direito, 

mesa devem entrar em discussllo. insistindo na' antorisaçito do § 3° do àrt. 36, por-
2.o Quu o presente relatorio deve ser impresso e que as nossas repartiçllos publicas, de ha muito nilo 

distribuído na fórma do estylo. . são alleradas, sen~o por essa fórma: l'ela~ 1Pis de' IS 
Paço do senado, em 16 do setembro de 1857- de setembro dê 1845 e 2fi d~ outubro de 18~8. oga

l!oscunde de Abacte. l'residonto. - Josb da Silva verno ficou autorisado a reformar os re~ulamemos 
Mofm, 1.0 sor\l'etado -1'homa~ PompOo de Sou:a dasalfand~~:as, mesas do consulado e de reudas:pela 
Brasil, :J.o secretario. ile.!. do julho de 1850 teve antorisação para rtfor-
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tnar o thescuro publico e !besourarias das provin- quaesquer outras, os empregados aprüveita\·eis, CJIIB 
cias, pondo logo em execoçilo as lll'smas reformas. n1o pudnrem ser inclui dos nos novo~ quadros, até 
que serião ao depois .su~melli.das â app:ovaçilo d~ •rue haja vagas, em que sPjil.o admitlidos; Quanto 
assembléa geral, e assun por d1ante. , 2• ba,e, isto é, a redocçliO d,, despeza, o nobre 

Talvez agora seja. maior o nurnero das repartiçõe~. senador mostrou-se rece1oso de qua o governo qoi
cuja reforo11 é indispensavel; mas lambem as cir- zesse diminuir caprichosamente os venci mantos doR 
cumstaneias do imperio s!J fóra do e~mmum: o empreg tdos; P01 pois, explit:o-~ deste modo: «R e· 
mal do funceionalismo tem cbeg~do ao seu auge; I! ,(ucç:lo da desp~za total das ve1b1s competent•s, 
preciso que comece na legislação do paiz uma ccrt• conservando-se os actuaes ordenados, e regulando
reacção contra esse canero. E' necessario, Sr pre· .e as gratificações e porclntagens de modo a corri
si dente, que o legislador jãmais aut •rise com o seu gir & desproporçilo dos vencimentos ou o exeessD 
proceder a r bservaçio daquelles q~e censurilo â resultante d 1 cobrança das novas im(losições. • 
nossa constituiçilo o con~iderar a renda derivada do! A. modilleaçiln dos venci mAntos, Sr. presidente, 
empregos como uma eond1çilo para o gozo e exercício na verdade nllo ó sõ exig .da p'los novos impostoP1 
dos direitos políticos, pondo na mesma linha os para que os em pregados não tenh:lo pa1 te nell~s in
contribuintes com os funcci~narios publicos par11 devidamente, é em alguns casns ex·gírb com res· 
votarem· o orçamento; o barilo de Ponttioz, o estran- peito a vencimentos ant gos. l'õde citar-se como 
geiro que mo parece mais versado nos nos~os n·go ex~mplo a exorbitaneia que se observa na me~a dê 
cios, que pelo menos e~tuJou mais a funrto a no;sa r~ndas de S. José do Norte. Essa mesa de renda~ ar
constituição, ob.;erva em \erlade que o defeito prin- recada por anno, termo mé.lio, iSO.OOO,,: o admi
cipal della é esse, d~nde resulta que o imposto em nistrador della recebe de porrentagem 6: 187N500, 
todos os paizes é vota1lo em geral pelos cnntl'i- porque tem 5 1/2; o escrivilo 3:7t2$500 E porque 
buin!!!P, eol·tt~nto que no imperio é vutadJ em esses Cunccionario~. s~guudo o reMulamento re~p.c
grande escala por empregados. tivo silo, um conf,rente e um escripturario da ai-

. Ora, IJilando pedimos aos contribuintes tant~s im· rand ·gado Rio-Grande, sPgue-se q11e o admini~tra .. 
po~tr s, q11ando armamos o governo de f~euldades tlor d4 meu de rPnda~ de S. Jo~é rlll Norte é Dt pro
amplas para exigi-ks; se pusa-se a emend~ do no- vincia do Rio-GrandA o empregqdo melhor retrí· 
bre senador, como foi apresentada, se llcasiem os buido, 1-.ndo maisnultaclos venctm~ntos que o pre-
funccionarios com direito a ama boa quota doa uo- sldPnte da provinda. · 
vos impostos, esse preconceito desravoravel que sP E' pois, de palpavel nee>ssidade que quanto an
fórma do p3iz ~ubíria de ponto. Estou persu.dido, teso governo altere a tabdla que Rcompanha ore
poi~, que o sm~do nilo l1a de consentir em bl, que a iulamenb de i9 de setembro da i860, f-z·ndo are
emenda do nobre senador h a de cahír. d ucçlo de modo que esses empregadcs tenhilo ven-

Mas, Sr. presiJente. drs•joso de mostrar-me do- cimentos menos desproporcionados 
cil, conscio de que convem Mpruveitar o tempo, em Ao p11so que isto succede em S.Jast! do Nort~, 
vez de recorrer ao expediente de que acabo de rallar, nota-se rdat,vamente A me~a de r•.ndas de Smta 
adopto um outro; eu wnho substituir o § 3 • do Vic~ria do . Palmar, onda se arrecada p •r anno a 
art. 36 que o nobre senador qoer separar para faz~r quantia de "':Oros, que o administrdor tem 8i5fl 
objecto ile um prfijecto e'pecial, por uma emenia e o e~erivlo 5258, e por isso nmguem quer ali 
que contém precisamente o pensamenl<l que o gn- s..rvír. E' n~ces~ario, portanto,~ levar a poreent~g~m 
verno teve, qoando adheri11 e sustentou na outra em Santa Vieloria para dar algum incentivo a quem 
camara o paugrapbo de que se trata, e qae póde lã vAaervire em S. José do Nurte reduzi-la afim de 
ao mesmo tempo conciliar os votos dos doua lados corrigir o excesso notado. 
do senado. Acredito que, reduzida a taes termCis, a emenda t\ 

O nobre senador JJPla província da Bahia ponderou rnuito digna de ser adoptada pelo 11enado. Ded•ro a 
qnt, attenta a generalidade com que estava concebido V Ex., Sr. presidente, e ao senado q11e o pensamento 
e§ 3•, o governo pDdia jul~ar-se com direito are- do governo fui sempre o qu~ acabo deo~xpôr; assim o 
formar até os tribunaes de Justiça, as relações, sa- declarei na dia :ussao da camara t~mporaria: ilão se 
premo trrbunal, etc., porque tudo isto tl repartiçlo quer fazer taboa rasa; o espírito de partido não pód~, 
no sentido ~renerico da palavra. Proruro tranquillisar ndo d• v~, nem ha de il,fi,ur no uso da semelhante 
o nobre senadcr, indicando em min~a emend~ as re- autorisa~ãG. · 
partições q11e o governo tem em mente rdormar, de- O nobre .sJnador pela B•l•ia diue que eseos1do 
elarantfo expressa:oente q11e a autorisaçllo é para era dA-la ao governo, porque este não tinha a cora
« rerormar as seeretariaP de estado, contadoria e in- gem para leva-la a elfeito. Em materi:1 de cor~gem, 
tendencia da marinha, p~ga1oria das tropas, araenaes, ~r. presidente; o nobre senador é autoridade: em 
aecretaria8 da policia e repartições de fazenda, alie- maia de uma occasi4o S. Ex. tem-se assignalado por 
rando os quadros e vencimentoa dos respectivos em- ·sua intreJiidez : grande córag~m mostrou, por exem
pregados. • pio, no dia 2 de fovereiro de t818, data que para 

Quanto as b1so~. o n ~!J~e senado~ recei~u que e todos cs brasileiros tornou o seu nome especial
governo, levado pelo osp1r1lo de parr1 lo, se JUlgasse mente recommenctavel (apo•ado~ ). Mas o nob1·e sena
autorisado pela lei a demittir á torto e A direito os dor não monopolisou por certo a coragem, e menos 
.empregados publicos; eu, pois, fxplico o pensa- ainda essa coragem civica que consibte em arrostrar 
monto do governo qu3nto a I• base- diminuição do protec~ões e empenhos, e é a de que aqui se tr, la. 
pe•soal-accrescent~ndo as seguintes palavras: ufi- Asseguro ao nobre senador que o governo tem cora, 
c,ando todayia addidos ás suas refJarti~iles 1 ou ~. gom para ltv~r a e1l'eito a rcfCrrma prr•jP-r.ta4~. 
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Mas, ainda observou o nobre senador que é escu- Depois não tive occastilo de tomar em consideraçllo 
sado autorizar o ~overno para reformar as reparti- as observapões do nobre senador. Agora mesmo o 
ções, p~rq••e em ultima analy.<e o governo não havia não f~ria, ~r. presidente, porque, como V. Ex. sa
de realisar a economia de t:OOOS I !lenhares, a exage• be, flllão muito poucos dias para o encerramento 
ravllo do nobre senador é aqui patente; pois se na dos trabalhos leg•slalivos. Nilo o faria ainda porque 
alfandega da côrte eu supprimisse um só lagar de o nobre senador pela província de Minas, que é iii
I• conferente, não poupar•a aos cofres publicas uns rector do Banco do Brasil, respondeu ja com o 
6:000$? Por mini ma que seja a modificação que senso que o caracterisa As observações do nobre 
o governo faça em uma r~partição, não poderá con.. senador pela província de Goyaz. Parecia-me que o 
sPguir a economia de muitos contos de réis? Em nobre senador devia estar satisfeito. Nilo aconteceu 
que se fundou o nobre senador, senão na exageracão, porém assim. · · 
para dizer que da antorisação, sobre que versa o "de- O nobre senador disse que não foi ao director do 
bate, não ba de reRultar para os cofres publicas a banco que se dirigira: que nílo era a um senador, 
economia de 1.000HOOO? seu collega, embora fosse ao mesmo tempo director 

O Sa. DARÃO DE ft!URITIDA: -Algum conto de réis, do banco, que e !I e pedia explicações, mas sim ao 
disse eu; talvez me exprimisse mal. · ministro, a quem fizera varias reparos. 

o Sn. PRESIDENTE no coNSRLno :-P~rdôe-me. dis- Os seus reparos, os seus queixumes, como diz no 
se que não JJavi.a de TfBUILar 1 :OOO~ rrue fosse seu discurso, são dirigidos ao minibtro. Ora, declaro 
S 

. ( 11 , a V. Ex. que eu não comprehendi assim o discurso 
r. pres1dente, aehei no thesouro é um exemplo que do nobre senador; tinha para mim que as suas 

não deixa de ser significativo), achei no thesouro observações com referencia ao banco podião ser res• 
estabelecido o co>tume de serem man~atlos pma ali, pondidas por qualquer membro da can, quanto mais 
11 tilulo de senentes, quantos invalidas ou validos pelo nobrd senador da provineia de Minas, porque 
tinhilo por ahi algum patrono, que os nilo podia se tratava até da escripturação do banco em que o 
accomrnodar em outra parte: havia ali gra11de nu- nobre senador, como memoro daquelle estabeleci
mero delles. . . . . menta, está mais que muito habilitado a emitlir 

Entr~t~nto. prov1dencw d~ mane1ra que o abuso uu1 juizo seguro. 
se corr1~1sse, resultando d'ah1 a econom1a de alguns i\' d . d . . h d 
contos de ré is. ão espFre to av1a e m1m hoJ.e o no re; sena or 

Como agora, pedindo ao corpo legislativo autot·i- uma resposta completa, porque amda cons1der~ndo 
s~çi\o para ref:. r mar as repartições publicas, niln po- que•xumes, 1·eparos ou censuras o que S Ex:. di;BB8, 
derá o governo realizar a economia de t:OOOHOOO·I é tal a som ma de censuras, de reparos e de que1xu· 

Demais como bem ponderou o nobre senador pela mes. que ha cahrdo sohr~ o governo nesta sessão, e 
província' da Bahia, o Sr visconde de Jeqoilinho- particularmente sobre m1m, até da parte de. alguns 
nha, deixe-se a responsabilidade ao governo; dê 0 m~mbros desta casa ~ quem consagro o ma1or res
corpo legislativo a autorisação, o se na verdade de- pe1to, que fiz propoBito de só tomar nota para a 
pois de muita azafama o governo não economioar seu t_empo. resp.onder: · 
t:OOOH, se não tiver coragem para reduzir os qua- . He1 de d1s~uur, he1 de responder em outra occa· 
dros dos fonccionarios sem oifender as verdadeiras s1ão, Sr. presidente, mas não agora, porque devo sa
regras do serviço então diga-se que 0 governo não ber vencer-me e não toma.r tempo ao senado com 
merecia a confia~ça que o corpo l~gislativo depositou obs~rvações, que se!ldo adiadas nada perdem. To
nelle. O argumento do nobre senador, o Sr. visconde dav1a ha.algu_ns que1xumes do nob~e senador,. que 
de Jequitinht nha, não tem replica, p~ra que 0 go- não pos.so dw~ar de tomar em consideração, a1nda 
verno marche, é preciso que tenha muito vigor; se que mu1 ab~ev•adam.ente. . · 
a sua responsabilidade é coarctada, se se lhe pi'ie Alguns d1as depo1s, Sr,. p~es1dente, do em que o 
pêas, então o governo lança sobre o corpo l~gisla- nobre. senador pela provrncra de Goy:az (a!lo:u dos 
tivo, que oembara~a, toda aresponsabilidade ou uma n~.~o.c1os .d~ fazenda, o honrado senador pela pro· 
boa parle della; vme!a do Çearll occopou-se lambem de~se .ramo de 

. . . . serv1ço, Citando um faeto de sua provmcu como 
Era o que tmha a d1zer, Sr. presidente, em o r~ e~ symptoma da profunda corrupção do imperio. 

a sustentar a eme~da que pr_oponho para sub·lltu1r S. Ex. alludiu ao roubo de t59:000S feito na lhesou
o paragrapbo, CUJa suppressao o nobre sel!ador ra.. raria do Cearll nas. vesperas de passar por aquelle 
quereu e obteve _do senado na segund~ d1scussão · porto um dos nossos vapores que tinha de coniluzir 

Passo, Sr. pres1dente,_a r_esponderrap1damente ao aquella somma li côrte, · . 
nobre senado•· P.ela pr~vmCI~ de Goyaz. Sr. presidente não sigo o costume de negar os 

S .. Ex., I!O ultrmo d1a de ~1scussão da prop~sta de facfos, nem hei de dizer que nlio ha corrupção onde 
cred1tos, fez u~ longo ~~s~urso em. que, agrtando ella existe. Existe corrupção no.paiz .... 
questões de pol!trca e de d1reuo conslltumonal, con- " 1 siderou igualm~nte o estado do Banco do Brasil, O ...,n. T • 0TTONI: - sto é verdade. 
assim corno e de lf dos os bancos do imporia, cen- O Sn. PRESIDENTE no coNSBLIIO: ...;.. •.• e as the· 
surando o procedimente do governo em relação a sourarias o d-monstrão. 
esses eHtabelecimentos. E' sabido, Sr. presidente, que os thesoureiros de 

O disr.urso do nobre senador foi p1·oferi lo, algumas dassasrepartições negocia. vão com as sommas 
Sr. presidente, quando rno era iwposs1vel responder, commettidas 11 sua guarda. 
porque o senado estava ancioso por votar a lei dos Em minha provlncia, por exemplo, o thesoureiro 
credltos, o eu mais aneioso a;nda por vo~la votada. da !besouraria geral foi apanhado em flagrante pe-
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cubto. Confessou de piaM o facto, restituiu o di· 
nheiro, e, o que _parece incrível, ,declarou perante a 
autoridade que JUII:wa nilo ter commettido crime 
algum, 'Jldrque ti avia reposto. o dinhe1ro do que se 
tinha servido. Isto na verdade, Sr. presidente, é 
symptoma de corrupção 'Profunda. 

O roubo do CearA fo1 precedido pelo da Bahia 
com a circumstancia deploravel de que na illus· 
trarta província da Bahis. o ca8o sa pmara, ficando 
registrada a declaraçilo feita pelo funccionario
de que não 1uppunha commet•er crime quando, 
usando dos dinheiros publicas, restitui a aos cofres 
as quantias com que negociava. 

terio da fazenda h~ rle proéeder com relação ao Cea
rA com a imparcialidade e severidade com que se 
houve em relação A Bahia. . . 

O nobre senador pela proviónia de Goyaz, Sr. pre
sidente, fez o outro dia um ref!nerimeto sobre cor· 
retagem que "uppõe dada pelo tlíesouro por quantias 
superiores a 200:000$ que recebe em deposito. 

1\las acaso, senh11r .. s, revela isso algum crime, 
alguma neglig ncia da parte do governo actual e do 
ministerio da fazenda, lioje confiado a meu cuidado? 
De certo que nilo, E' mal ~ntigo que todos nós deve· 
mos combater com a maior energ1a. Para ser concln· 
dent·• a opinião do nobre senad"r prlo Cear:\ era-lhe 
preciso mn~trar qu~, descoberto um f.1cto da ot·dem 
ilos que ficllo referidos, o m:nisterio tinha cruzado 
os braços, n 1da fazendo pnra reprimir o crimq. 

E já que o nobre sen~dor retira-se muito breve
mente para a sua província do Coarâ, eu vou lhe )'C· 
dir um favor, qua, se for atttJndido, agradecerei cor
dialmente. Auxilir-me S. Ex. a conhecer quem é o 
verdadeira autor do roubo dos cofres do Cear:\ ... 

Já anteriormente o honrado senador pela província 
da Bahia, o Sr. barão de Cotegip~, fizera pergunta 
igual ã que o thesouru respondeu immediatamente 
negando o pagamento de corretagem, e acredito que 
'i. Ex. ficou satisfeito. Mas, o nobre senador por 
Goyaz in1iste por tal modo nesta pergunta e lhe dá 
um tal desenvolvimento que maravilha-me. 

Senhores, se o governo tivesse empregado cor
retora~ p~ra obter fundos, sob o titulo de depositas, 
pagando· lhes corretagem, não teria nenhuma duvida 
em declara-lo; mas nunca emprAgou corret.or al~am, 
nunca deu, portanto, corretagem; sc.ndo porém certo 
qne tem i!:uto aos depositantes de lJUanllas maiores 
de 200:000S a com missão de 1/4 •; •. Nem isto é 
uma questão de palaVI'as. 

O Sa. PonrPJio :-E esta I 
0 Sa. PRHSIDENTE DO CONSELIIO :- Porque acho

me ainda perplexo : o thesoureiro estA preso e sendo 
processado ; mas ha muito quem sustente que elle 
nito foi o verdadeiro autor da subtracção. O nobre 
senador que não se descuida dos negocias da provín
cia me faria um obsequio especial se, là chegando e 
bem informado, me fornecesse elementos, para eu 
formar um juizo seguro. 

O Sn PoMPÊO :- Perdôe-me, não sou delat·lr. 
0 Sn. PRESIDENTB DO CONSBLI!O : - Ora, porque 

delator ? t Pois o nõbre senador sabendo do que FII 
passa em sua província não pó de escrever ao ·seu 
collega uma carta orientando-o. na descoberta d1 ver· 
dade? 

O Sn. Po!IPÊO : - Sei do facto, mas nilo sei quem 
é o a•1tor. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO :-E' pena que 
não me queira auxiliar: eu usaria de reserva e llria 
reconheCido. Em fim, os tribunaes farilo o seu dever: 
a elhs incumbe punir o crime. 

O SR. Po!IPÊO : - Declaro que não sei quem é 
o autor. 

0 Sn PRESIDENTE DO CONSELIIO:- TarY•bem eu nl!O 
sei anda ; os juizes o dirão. Pedia ao nobre senador 
que me auxiliasse, que me esclarecesse, porque vai 
para a província, e na sua posicilo súperior e por 
meio da suas numerosas relações" póde talvez desco· 
brir a verdade e dizer alguma cousa. P1·ometti:1 não 
compromette-lo no uso das info-rmações que me 
mandasse. 

O Sn. S1LVBIR~ DA MoTTA.-V. Ex. é que disse 
que dava com missão e não corretagem. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO:-Se não ba em
preg<l dR corretor, não ha curretagem. 

O SR. ::iiLVEJRA DA MoTTA:-Nào ha, decerto. 
0 SR, PRESIDENTE DO CONSBLII0:-0 qu l ha é uma 

commissão aos depositantes que levilo dinheiro ao 
thesouro. n~ferirel alguns exemplos. 

O SR. SILVEm~ DA MorTA:- Pois foi isto que 
eu disse : que S. Ex. não paga corretagem, mas paga 
un.a commissão. 

0 Sn PRI:SIDENTE DO CONSELHO: -Disse que O 
thesouro tem pago corretagem, quando não havendo 
intervindo nisso corretores, a iiléa de corretagem é 
mal cabida. 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Certamente:· com-
missão não é corretagem. _ 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO : .- Pois bem ] 
Mas então para que ingiste em perguntar se o lhe· 
souro paga corretagem para obter deposites de quan· 
I ias a vu Jtadas? 

Eis uma Jlroposta: · 
« O London and .Brasilian Banh Limited propõe 

entrar no !besouro nacional com a quantia de 200:00$ 
em dinheiro, recebendo em pagamento letras do lhe· 
souro ao prazo de dons mezes com juros de 6 % ao 
anno e mais a porcentagem de 1/4 0/o, sendo as letras 
do thesouro em quantias de 10.000$ cada uma. llio 
de Jan'iro, etc J 

Isto ó de 12 de setembro. 
No mesmo dia, o Banco Commercial do Rio de 

Janeiro offereceu a seguinte: 

O Sn. Po!IPÊO :-Nilo cãio nessa. 
0 Sa. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Se não quer 

auxilinr·m~, paciencia, cu mR cingirei aos clemen· 
tos que tivor. Mas S. Ex. reconhecerlt que o minis· 

alllm. e Exm. Sr. ministro da fazenda- O Flanco 
Commercial do !tio de Janeiro offerece a V. Ex are· 
forma de 500:000$, que ~e vencem amanhã 13 do 
corrente relo prazo de dons mezes e commissão de 
1/'1 oJ •• R10 de Janeiro, etc.» 

Finnie Irmãos e Comp., em 16 de setembro, apre
sent~rão esta : 

« 111m. e Exm. Sr. conselheiro ministro dos nego
cios da fazenda.- Os abaixo assignados otrerecem a 

I 
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imporlaneia de 200:0008 por emprestimo ao lhe- de que se tem oceupado o nobre senador por Goyaz, 
souro nacional, recebendo em pagamento bilhetes do é imaginaria. 
thesouro com prazo de 2 mezes, juros de 6 •j. ao O nobre senador asseverou ~u~ o ministro da fa
anno e a eommissilo do estylo, Rio de Janeiro etc.» zenda abdicou, é expressão de S Ex.., um direito que 

Como se v~ Sr. presidjnte, niio ha corretores na lhe dava a lei deixando de ter no Banco do Brasil, 
trms·tc9ilo : nata-se de bancos, de negociantes rcs- d•pois da ~ua reorganisaçilo, um fiscal. 
peitaveJs que levan~~ ao !besouro quantias avultadas Sr. prestdente, &e o governo .nomea~se um fiscal 
recebem 1/4 •fe mais do que os depositantes rle som- permanente para o Banco do Brastl, depo1s do aecordo 
mas menos importantes. Reduz-se a commissílo a que o modificou, commelteria uma usurpaçllo. No
um augmento. de juro para as quantias consideraveis mearia um e~pregado se~ l.ei que a is~o o autori-

0 SR. S!VEIR.\ D.\ MOTT.\ :-Foi 0 que eu disse; sass~, sem meios par~ ~etrJbUJ-lo convementemenle. 
reduz-se a juro Pod1a o governo e:ugtr do banco que remunerasse 

' ; . essa fiscal? Mandma remunerar o seu trabalho pelos 
O S.a. PIIESJDENTE DO .eoNSELH~:-:- E JUro; nuuca cofres publicas violando a lei? De certo que nllo. 

n~gue1, E, dando este JUro addiCCJonal, ofi'endo a · Senhores, a lei de 5 de julho de f85S,creando o Ban
leJ? Nllo, de ce1 to. co do Brasil, que era um banco de depoaitos,.deacon-

Sustentou em seu discurso o nobre senador, que tos e emissão, determinou que nelle houveRse um 
o governo poderia dar um juro maior, se o Jlrazo do presidente nomeado pelo governo e pago pelo mes

. deJJosito fosse mais longo. Mas, que disposiçllo au- mo banco. 
torisaria esse procedimento ? Onde o Do ore senador A lei de 22 de agosto de t860 ordenou que em to
foi achar autorisapllo para augmento de juro, me- dos os bancos de emissão, creados por decreto hou
diante prazo ·mais longo, ha de lambem achar que o vtsse um fiscal nomeado pelo ministro da fazenda e 
governo,paraattender As ur~encias do !besouro, con- pago pelo banco respectivo. 
!idere que odepositodefO:OOOS, 12:000$,16:0008, Ora, a lei de t2 de setembro de t866, automando 
vença 6 "/o, mas que, altingiudo o deposito maiores o governo a innovar o accordo celebrado com o Ban
P.roporções, uma vantagem a~diccional seja oft'm· co do Brasil, tirou-lhe a emissão. 
c1da pelo thesou,ro aos depc.sJtantes, . O SR. SJLVEIR.\ D.\ MoTT.\ :-Fixou. 

0 SR. SILVBIR.\ D.\ MoTTA,- E: a pratica: OS em- 0 Sa. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Fixou O que? 
preat1mos a longos prazos alio ma1s caros. o Sn. SILVEIR.\ D.\ Moru: _A emissão. 

0 Sa. PRE~IDENTB DO CONSEEIIO: - Sem duvida, 0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- AcabOU com 
por empresllmos a lon.gos prazos o governo póde 0 direito de amittir. 
eft'erecer um Juro ma1s elevado, e ha de faze-lo. . . . 
Mas nem por isso estA e!le inhibido de remunerar O ~a •. SILVEIII.\ D.\ Moru :- S1m, com o dJra1to 
com accrescimo de juro as sommas avultadas, que, de em•ll•r, acabou. 
e!llbora a curto pr•zo, vê-se obri~ado pelas urgen- q Sn PRESIDE~TE no CONSELHO:- No banco ~e 
c1as da guerra a tomar· por emprestimo. em1~silo, de depositas e de descontos, creado por le1, 

o Sa. SILVEJR.\ DA MorTA: _Diminuindo 0 prazo hav1a um prestdente que era o seu fiscall nomeado 
ji era um tavo1• que v Ex fazia dando com 0 pelo govern?• nos .outros, ereados por aecret~ ~o 
mesmo juro ' ' poder exeeuhvo, havraum fiscal nomeado pelo mtms-

, . tro da fazenda. Nos bancos de emissão creados por 
O SR. PRESIDENTE DO coNSELno:-Mas as quaniJa~ decreto logo que· tem cessado o direito de emitlir 

pequenas t~mbem s~o recebidas a cm·to prazo, se- ha dei~ado de existir fiscal, Da mesma sorte, ex~ 
gundo ache• em pratica. tincta no Banco do Brasil a faculdade de emissao 

O Sn. SILVEIRA D.\ MonA:- Quatro mezes. um fiscal não pedia ser ali colloeado pelo governo: 
O Sa !•RESIDENTE Do C·jNSELHO:- Perrlôe-me, Q Sa. SJLVBIR.\ D.~ MoTT.\ :-Com o direito acabou, 

dous meZP.S lambem. A diminuição do. prazo,, leiJ!- 0 Sa PRESIDENTE DO CONSIILUO:- Acabar O di· 
brada pelo nobre senador, nilo attrahlfla ma1s d1- reilo de emiltir e acabar a emisaão é uma e a mesma 
nheiro ao thesouro, dispensando a taxa addicional, cou.•a. 
de que o lbdsooro h a usado. O governo poia, se nomeasse um fiscal permanente 

Pense o nobre senador como lha parecer; o certo para o Banco do Brasil, pago pelo thesouro, ou pêlo 
é que não tem havido corretagem nas operações a banco, otr~nderia a lei; não estava autoriRado para 
que allúde, porque se ha di~ pu usado toda inlerven- tal nomeação. Com relaçll.o ao Banco do Brasil, da
ção de corretor. O nobre senador tem meio seguro pois de reorganisado, o gov~rno não deixa de ter o 
!le verificar o que digo; por11ue os corretores não âireito de fiscali1ar a sua marcha e de reprimir os 
fazem operações... abusos que venha a praticar, nilo tendo afi um fis-

0 Sa. SILVEIRA D.\ Moru:- Eu só repeli o que cal, mas examinando-lhe os balanceies, exi~indo 
V. Ex. disse. · informações e mandando proceder As averiguações 

o Sn. PRESIDENTE DO coNSELIIO: - .. , sem tomsr que lhe parecerem indispensaveis por meio de agen-
tes ou Cllmmissões. · 

nota nos seus cadernos e nos protocollos. Reconheço com o nobre senador por Goyaz, que a 
· O SR SILVEIRA DA MoTTA: -Nunca disse que resolução do governo com o Banco do Brasil são es
fosse corretagem. peciaes, porque o governo responsabil1sou-se pelo 

O Sn PnESIDENTE DO coNSELHO:- Fique pois li- l'A&gate das notas do mesmo banco; mas, repito, a 
quido que a intervenção de corretores nas operações, lei de 12 de setembro não autorisou o governo a no-
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mear um fiscal para o estabele~imento de que se 
trata, e, por outro lado, nlio lhe faltão meios de ins
peccionar o banco e de fazê-lo chegar á razão. 

Mas; disse o nobre senador e o repetiu muitas ve
zes : « O Banco do Brasil é uma casa fallida. » 

seu maior credor, tem com razllo lá um fiscal; o 
Banco do Brasil não estã em liquidação ; os poderes 
publicas o sustentárão para que elle nlio chegasse a 
esse extremo, e Reria uma incoherencia trata-lo como 
se estivesse quebrado, pondo-lhe um fiscal á vista. 

O SR. SILVEinADA MorTA: -Eu não disse fallida 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - U Jlla casa em 

liquidação. 
O SR. SiLVEIRA DA Mo·rTA: -Isto é diverso. 
0 SR. PRESIDENTE. DO CON!ELJJO: - Tanto im-

porta .... ,". 
O SR. SiLVEIRA DA MorTA :-Tanto importa? 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Tanto importa 

uma liquidação forçada como uma fallencia. 
O SR. S!LVEI!tA DA MoTTA: -Uma liquidação não 

importa fallimento. 
0 SR, PRESIDENTE DO CONSELHO :-Sr. presidente, 

o Banco do Brasil era urna casa quebrada. 
O SR. SILVEIRA DA MorTA :-Eu não disse isto. 
0 SR. PIIESIDENTil DO CONSBLHO :-Digo eu. Era 

uma casa fallida, em face das nossas leis, desde que, 
sendo obrigado a fazê-lo, não pudesse trocar em es
pecie as suas notas; i~to está previsto lilteralmente 
na lei de 22 de agosto de 1860. Mas as notas do 
Banco do Brasil tiverão curso forçado, porque o de
creto de 14 de setembr·o de 186$ o autorisou a não 
converter em especie os seus bilhetes e, pois, desde 
que obteve um tal privilegio que lhe veiu, não da 
deliberação de seus dtrectoJ•rs, mas. de um acto do 
poder executivo que as camaras a flnallegalisárão, 
escapou do risco da quebra em que se achava, e n~m 
se pode dizer que entrou em liquidaç1i.o. Enll·ou em 
nova pltase no presupposto de viver alé completar 
o prazo de 30 annos que a lei de sua organisação lhe 
assignava prinlilivamente. 

O Hn. SILVEIRA DA MoTTA :-Estâ págan~o uma 
divida recouhecidá que é a de 45,000:00ófl000. · 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO :-Pois bem; hade 
pagar essa importancia como o governo tomou a si o 
pagamento de 40,000.000S de suas notas. 

O Sn. SILVEIRA D.\ MorrA : -E estâ pagando 
premio. 

0 Sn. PRESI OENTB DO CONSELllO : - , . , Enjlana-se 
o nobre senador ; o governo não p~ga premio algum 
p&la emiss:\o do banco, como logo mostrarei; o que 
o governo fez foi tomar a si o resgate da metade dessa 
emissão e supdrintender o resgate da outra metade 
que ficou a cargo do mesmo lnnco O governo assim 
responde por um tcto proprio, porque se não fôra o 
seu decreto estabelecendo o curso forçado tlas notas 
do banco, a emiseão não chegaria ao excesso que ó 
cont1ecido. 

O ministro da fazenda, consentiu que o Banco do 
Brasil, (é a expressão do nobre senador) infringisse 
uma condição substancial da lei, qual a de estabelecer 
uma rPparticil.o hypothecaria. O nobre senador per
mitta-me qúe lhe conteste .a asserção. A clausula da 
repartição hypothecaria, era necessar;a, indispen
savel como qualquer das outras clausul~s da lei de 
12 de setembro e desde que o banco di!sesse : 

« Aceito todas as clausulas, menos a da repartiçlo 
bypothecaria. • 

O governo era obrigado a responder-lhe: 

A lei de 12 de setembro reconhecentlo provavel
mente que o curso forçado dos bilhrtes do Banco do 
Brazil resultou não da vontade do banco, mas de um 
acto do governo por efl'eito de circumstancias extra
ordinarias, propoz-se validar, esse estado de comas, 
autorisando a innovRção do contrato, mas não pondo 
em liquidação o e•tabelecimento, como tantas vezrs 
em seu discurso repeliu o nobre senador. A lei de 12 
de setembro alliviou o banco de boa parte de sua 
responsabilidade, obrigando o governo a tomar a 
sua conta o resgate de 40,000,000H, e para o 
banco resgatar ~ sua cus la 45,000 OOOS deu-lhe um 
prazo mu1 longo. Isto, porém, não importa ter en
nado o banco em liquidação. 

cc Está no seu direito, mas pague em especie as 
suas notas, troque-a@, ou será considerado f,Jiido. » 

Se, pois, o governo aceitou o accorrio é porque o 
banco não prescindiu da nenhuma das condiçõts da 
lei; e com effeito, de nenhuma prescindiu. 

A lei foi em soccorro do banco para que elle niio 
fallisse, suppbz que elle não quebrasse , e tinha 
como certo que não ia entrar, como não entt·ou, em 
liqtJidação. 

-nisse o nobre senador que, assim como o Banco 
do Brasil tem na casa Bahia o Sr. conselheiro Cruz, 
tambem devia ter o governo o seu fiscal no Banco 
do Brasil. Ora, senhores, não ha paridade entre a 
casa da Bahia e o Banco do Brasil. 

O Sn. DIAs DR C.\RVALJIO:- Apoiado. 
0 Sn. PRRSIDENTJl DO CONSEJ.IIO :-A casa Bahia 

está em liquidação, e pois o Banco do Brasil que ê o 

O SR. SiLVEIRA DA 1\loTTA: -ll di ou. 
O Sn i'UBSJDENTE DO CONSELno:-Perdoe-me V. Ex. 
O Sn. SILVEIRA liA J\!oru: -Adiou para quando 

elle julgasse opportuno. 
0 SR PnESIDENTE DO CONSELHO :- Não era isso O 

que V. Ex. dizia: affirmava que o banco repellira a 
clausula da reparticão hypotbecaria, quando é certo 
que aceitou a clausúla da lei, contrahindoa obriga
r·àO de estabelecer a rep:.rti'(ão hypolhecaria. V. Ex. 
me disprnse de lér o accordo para não tomar tempo. 

O Sn. SiLVEIRA DA MorTA:- Sim, senhor. 
0 Sn PRESIDENTE DO CONSEL!lO: -Aceitou O banco 

a obrigação de e~tabelecer a rapartição hypothocaria 
declaranclo sómente que se reservava o direito de 
marcar definitivamente a época em que devia come
çar a fazer uso da facultlacle relativa li esm reparti
tiçtlo. 

Aceitas pRlo bnnco todas as ba!es da lei de 12 de 
seletubt•o, celebrou-se enlre o s·•Verno e os commis
sarios da nssei!Jbléa geral dos ~ccionista.~ do Banco 
do Bmil o accordo de 11 de outubro, accordo ele
pois do qual deixou de ser Hpplicavel ao banco a ful
minante disposição do 2• art. da lei relativo á revo
ga~i\o do decr~to de H ile setembro, e o bauco não 

I . 
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podia subtrahir-se ao estabelecimento da repartição O SR, PRESIDRNTB DO coN&BLHO : - Eis-aqui um 
hypothecaria, se bem que não ficasse definida a época apoiado do nobre senador JlOr S. Paulo, que o nobre 
em que dtvia estabelecer-• e semelhante repartição. senador por Goya~ neste debate jà chamou meslre.e 

O governo nào hesitou em aceitar o accordo ape- que por Js~o díspema um d1scurso, Um bancB de 
zar de não prefixar a época do· estabelecimento da emissão só tíra lucro da emissão quando dá ao pu
repartição· hypothecaria, porque suppoz, e suppoz blico os seus bilhetes; e dahi em diante nada lucra 
b;m, que a decisão clan e terminante d'esse ponto corn a emissão, mas sim ·com o que possue na sua 
cabia perfeitamente nos estatutos. C3rteira. 
··O Sn DJABDE CARVALHO:- Apoiado. Aqui, Sr. presidente, chamo a altençllo do senado 
O Sn. PRESIDENTE no cONSBLHO:- E pois, eu como para os dous juizos oppostos do nobre senador por 

ministro da fazenda e oq dignos commissarios da Goyaz e do nobre senador pelo l'arã, cuja ausencia 
a·•sem}lléa geral dosacc10nistas do banco de que fazia deploro, o Sr. Sou~a Franco. O nobre senador pelo 
parte o i !lustre senador pela província de Minas, que Parã disse que com a demora do re,~ate das netas, o 
rne dá um aparte, entendemos quA não rale a pena banco est~ soffrendo uma perda, pela qual, em de~ 
por tal motivo demorar a conclu~ão desse ajuste de vida tempo, ha de reclamar do governo a eompPtente 
que deJI~ndia salvar-se o banco da fallencia immi· indenmisação, .. (ao Sr. SilveirC! dll Moltll.) Isto 
n· nte. Nos estatutos ficaria tudo providenciado. não é de V. Ex .. • . 

Nos estatutos com effeito ainda o banco veiu pe· O Sn. SILVEIRA D~ MoTTA:- Não de certo. 
dindo o prazo de 6 mezes á contar da data dos O SR. PRESIDENTE DQ coNSELHO :-O nobre sena· 
mesmos estatutos para então fixar a época em que dor por Goyaz, lançando-se no extremo opposlo, diz 
começaria a repartição bypot!Jecaria a existir. O que o banco está auferindo das notas que o governo 
conselho de estado ouvido, C< mo era indispensavel, h a deixado de resgatar um proveito de 8 Ofo I 
sobre a materia, impugnou com mt•i solidas razões E como a indemni~açào devA ser paJ!a por aquelle 
o arbítrio lembrado pelo banco e o governo, adop· que causa o damno,vejaV.Ell ,Sr pre~ídente. a som· 
tanto o parecer do conselho de estado, o fe~ conshr ma que eu, como mimstro da fazenda, e_stou obrigado 
ao banco o qual, por fim, ~dheriu â idéa suggerida a satisfa~Pr ao Banco do Brasil pela falta do resgate 
de começar a repartição bypothecaria 6 mezes de- dos 23,000:000$000 I 
pois da data dos estatutos. :Mas, Senhores, ~ verdade é esta : o banco· não lu~ 

Assim que no accordo aceitou o banco to·las as era um ceitil, não perde um ceítil com a demora ou 
chusulas oa lei inclusivamente a da rep3rtição hypo- com a pressa do governo r.o reFgate das notas de que 
thecaria, nos estatutos prefixou-se a época do esta- se trata. 
belecimen!o ela repartição hypolhecaria, que no 0 Sn. DJAS DE CARVALIIO: _Apoiado. 
accordo tic!Jra de algum modo vaga. 
· Eis o que houve; não se infringiu a lei, como O SR. PRESIDENTE no CONSELno : - Decidida~ 

asseverou o nobre senadqr. mente não h a dislincçào possível entre os23,000 000/1 
· de notas ainda não resgataJaq pelo governo e a massa 
Chama o n1•hre sen1dor o governo impa!~ivcl, dos 45,000:000$ que correm na circulação e cujo 

descuidndo, porque tem·-se demorado em lançar lll resgata incuu be ao bmco realizar na razào de 5% 
circulação 23,00U:OOOH de papel-moeda correspon- ao anno a contar de julho do corrente anno. Não ha 
dentes ao resto. do pa~amento da resr·rva metallica e mais notas do banco, rigorosameJlte fallando, tudo é 
â imporlancia das not~s do govemo qne o Banco moed:1-pnpel, ou papd do governo, desde que 0 de· 
do Brasil resgalára. E ar:cr~scenta o nobre s~nador: creto de 14 de set,mbro de 18(36 fez cessa1' o troco 
por essa consid•ravet >omma de notas rio banco que das not•s por especies e desde, principalmente, que 
o governo assim doixa correr, poilelldo e devendo a lei de 12 de 8 lembro de 186B a·pprovou o disposto 
resgata· la, paga o tltcsouro o juro de 8 %· na; se d~creto, l•ncando á conta do governo ores· 

Note V. El', Sr. presilent~. a exten,ão, n gravi- gnte de 40,000.000§, e á rlo banco, s.b a garantia 
darle da censura: o governo que devia resgatar os do r.:ovcrno, o de 45,000:000S Desde então as no-
1?3 mil contos de notas do banco com p1pel seu, tas do banco, pertencâo a quem pertencerem, são 
não o faz, toma-os de emprestimo ao banco e paga moeda corrente, sãÓ em tudo verdadeirll papel· 
8 '/• I Isto é mais·que impassibilidade, seria imbecil- m<Jeda 
lidada; o ministro mereceria mais do que a censura Se alguma vez o Banco do Brasil empresta ao the~ 
de in!hecil, seria criminoso se tlrixasse de resgatar souro quantias que tem disponíveis, tira dahi um 
notas do l:lanco do Brasil com papel do governo, proveito como qualquer outro depositante que leva 
pagando entretanto ao banco B o/0 pelo uso.dessas ao thesouro as suas economias. O lucro do banco 
notas. em tal caso d~riva,se da mesma erigem que o dos 

Ao nobre senador por Goyaz affignrn-se possive) de mais deprsitantes: é a remuneração da SQmma 
uma operacão imaginaria qual a de emprestar o ban- emprestada. Nada tem que vêr com isso a qualidade 
co aqui !lo 'que não é seu, tirando proveito do que do papel, ainda na hypothe•e de que f,Jbse possível 
lhe não pertence. distm~uir n~tas, que o governo tem de resgatar, 

Sr. presitlente, o Banco do Dra.sil, como qualquer daquellas eujo re.1gale pertence ao mesmo banco. 
banco rio emissão, só tira prove1t~ da emissà~ no O nobre senarlor por Goyaz affirmou que as notas 
momento em que lançi\ os seus bilhetes na cucu- do banco não são papel·moeda, não são moeda cor~ 
lacão. rente; porque, se11undo a lei de 6 de julho de 1853, 

O Sit, CAIINEmo DR c~lll'C•s : ·- Apoiado. l essas notas ~ó tinhào o privilegio de serem recebi-

---.....__ ' :1, 
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das nas estações publicas, não sendo moeda legal Quando orava, Sr. presidente, o nobre senador 
entre os particulares. O nobre senador se engana; por Minas e fallava dos estatutos do Banco do Brasil, 
antes do decreto de B de setembro de 186hra IISHim; dizendo que o que estava estabelecido o governo n~o 
mas depois desse decreto a nota do banco é moeda podia alt~rar, o nobre senador JIOr Goyaz perguntou
}&gal. me se eu aceitava o prino:ipio de que o governo nllo 

o Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Não existe mais 0 póde alterar os estatutos do banco Ora, este reparo 
decreto, ou queixume do nobre se~ador merece de m1'!ha 

. parle lambem um reparo Po1s h a quem ponha du v1da 
O Sn. PRESIDENTE DO coN~Etno: ~ão ex1ste ? ... q q:ue 0 governo nllo póde alterar de sua propria auto

decreto de U de setembro d1z ~ segu1~t. e; (Lê) « Ife1 r~dade os estatut"s de uma socie1lade anonyma? Se 
por bem dec~etar QUH até ulter10r dehberaçíl~ do go· 0 governo, para alterar o contrato primitivo do Banco 
vern~ 1mper1al os b1lbetes do Banco do ~r~stl seJ~0 do Brasil, nos termos da lei de 12 de setembro, pre
recebldos como moeda legal pelas reparllçoes pubh- cisou de accordo com a mesmo banco, como é que po
cas e pelos Jlarticul~res nos legares a gue se rpfere der li a seu bel-prazer r~formar os novos estatutos al
o art. t.o § 6.0 d~ le1 n. 683. de 5 de de JUlho de 1853. .terar nelies tal ou tal disposipão? Um contrato' se 
ficand~ o sobred1to banco dispensado, por em quanto, altera pela mesma maneira por que foi celebrado; os 
da obr1gação de troca-los nos termos do meswo pa· estatutos reforo1ados do Banco do Brasil c~ntém um 
ragr~pho. » contrato celebrado entre o governo e os accionistas 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-A ulterior deliberação do bmco, em virtude de lei; sua alteraçllo, portanto, 
foi a lei de 12 de setembro. não póde ter Jogar sen~o .do mesmo modo, isto é, · 

O Sn. PRB!IDENTE DO coNSELHo:-Pois bem, a ulle· por proposta dos acc10mstas e approvaçllo do go
rior deliberação foi a da Jei de 12 de setembro; ma~ verno. 
essa lei confirmou a di~posiçil:~ do .doere!~ de 14 de O Sn. SILVEIRA nA MorrA: - Nesta parte eu quiz 
sete!Dbro de 1~6!, o qual é boJe le1 do pa1z. . saber da opin1llo do governo . 
. D1z o ~· art1go da le1 de 12 de setewliro : . « Tnnta o Sn !'RESIDENTE DO coNSELIIO : - Acabei de dar 

d1as depo1s da dala da promulgação desta le1, ficarA a opiniilo do governo e penso que o nobre senador 
revogado o decreto n. 3307 de :14 de setembro de por Goyaz nada terá que oppor á minha resposta 
186•. · · • consentido que eu pros1ga nas minhas observaçõe; 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-Apoiado, ficou revo- sem deter-me em mostrar os perigos e absurdos da 
gado. · doutrina que revertisse o governo da faculdade de 

O Sn. PRESIDENTE Do CONSEtno:-. , . se n Banco alterar 11 sua vontade os estatutos dos bancos e das 
do Brasil não tiver annuido a innovação do seu con- companhias anonymas em geral. .. 
trato co~ o governo, nos termos prescriptos pela O nobre senador observou que o governo, as-
mesma le1. » tabelecfndo a razão de 5 % para o resgate dos 

O nobre senador interrompeu-me a citação do 4~,000:000S que o banco estll o~ri~ado- a retirar da 
art. 2• da lei com um apoiado que certamente não Circulaçào1 procedt~u ~em a pnon; .sendo .que até 
proferira, se me tivesse deixado acabar a leitura que S. Ex. asSII!J procedem se fosse mm1~tr~; mas que 
en ia fazdndo. A conclusão logica do arl. 20 da le1 de os fa.ct?s VJerão demonstrar 11 paster~ora o engano 
12 de setembro é:- que havendo o banco annuido, do mm1stro da fazenda e lambem o do nobre sena· 
como o annuio á innovnção do contrato, o decreto de dor. • . 
14 de setembro de t864 não foi revugado, Senhores, o governo nao pod1a fazer Renão o que 

O , D , : d fez. Evidentemente, o nobre senador não tem mo-· 
Sn. IAS DE CARVAtuo: -ApOia 0• tivo para pensar que a quota de re~gate de S •f

0
, 

O Sn. PRESIDENTE no_coNSEL.noo:-Logo,o decreto porque foi estabelecida por .decreto, o governo a 
de 14 de seldmbro é le1 do pm, porque, em vez de póde alterar quando lhe conv1er; nilo; segundo a lei, 
ser ~cvogado, foi adop!ado pela lei de 1·~ d~ setembro, a quota do re~gate é determinada para cada anno, 
cc,nhnu•ndo a produzir todos os seuseffe1tos. e consequentemente, uma vez fixada a de um anno, 

Se o decreto de 14 de setembro deu ás notas do não pódd1 durante elle, ser alterada; mas lambem, 
Banco do Brasil curso forcado, determinando quefos· passado o anno, é licito ao geverno fixar outra, 
sem recebidas cerno moeda legal nas repartições pu- sempre dll, 5 a 8 •;., por noyo decreto, sem !lecessi
blicas e pelos particulares; se o mencionado decreto dada de revogaçii~ do antmor, o qual por s1 mesmo 
só caducaria no caso do Banco do Brasil não adberir caduca com o penado a que se refere. 
ás condiçõe~ indicadas na M de 12 de setembro, e o O Sn. SJLVBJRA DA MorTA :-Sim, senhor, 
banco adber1u ,como é eert~, .a essas cond1.ções, se- o Sn. PRESIDENTE DO CONSELJIO: - O decreto é 
gue-se que esse dec.reto cr11J~ado por mm tos como ann11o, só tem vigor de julho a junho; para o anno 
a~ to do poder ~xecutJvo é. boJe respe1tave! como I e· seguinte o governo ou confirma os S % ou delibera 
~tslação do pa1z, confundiu-se com a le1 de 12 de que a quota do resgate seja 6

1 
7 ou 8 Ofo, 

setembro. 0 s s 1\[ E' · O noht·e senador é, pois, obrigado a reconhecer R. ILVElRA DA OTTA:- Isto o que eu 
que as notas do Banco do Brasil são hoje verdadeiro chamo revogação. 
papel do governo, com uma só d1fferença, e é -que O Sn PRESIDENTE no CONSELHO:- Mas nllo é re
o papel do governo tem circulação geral, e as notas vognção, perdôe·me V. Ex.; revoga-se a lei ou de
do banco, na parte de sua circulação, ficArão limi· creio que vai lendo execução emquanto não é dero
tadas aos distnctos da lei de sua creação. gado ou alterado ; no caso do que se trata o decreto 

.. 
r ,..__...,,, .. 
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expira necessariamente com o anno banca rio. A 
questão, porém, é de pouco valor; o que me convém 
é mostrar que o governo não podia marcar no pri
meiro anno guota de resgate maior de 5 %, 

Diz a lei de 12 de setembro art. 1• ~ 6• : 
« As notas do bmco que restarem na cireulaç3o 

continuaria a ser recebtdas, como até agora, nas 
eatações publicas, e serão resg~tadas annualmente 
pelo dito estabelecimento na razila de 5 a 8 % de 
sua importancia primitiva. Dentro destes limites o 
governo, ouvida a administração do banco, fixarll 
cada anno a quota do resgate. » 

Cumprindo o preceito da lei, ouyiu o governo A 
administração do banco e esta propbz-1 he a quota 
de resgate ile IS % como aquella que as circumstan
cias indicavlio, 

O SR. SILVEIRA DA MoTTA:- Era natural. 
0 SR, PRESIDENTE DO CONSELHO :- E com fffeito 

no primeiro anno nllo podia o g{Jverno estabelecer 
outra quota seJlãO a de IS •; •• Que experiencia podia 
guiar o ministro para marcar, nilo 5, mas 6, 7 ou 
8 "fo, para começar pelo maximo e nlio pelo mínimo? 

O S11. StLVEIRA DA Moru:-Nisto convenho. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Bem. 
A lei de 12 de setembro fez grandes favores ao 

banco .... 
Ó Sa. SILVEIRA DA MorTA :-Apoiado. 
0 SI\, PRESIDENTE DO CONSELIIO :-, . ,. Elia teve 

Ires fins: melhorar o meio circulante, favorecer os 
a'ccioniatas e proteger os devedores do banco. 

O S11. SILVEIRA DA MorTA:- Facilitar a liquida
ção do banco. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - Perdbe-me 
V. Ex , houve s6mente esta razão. · 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA : - Foi uma dellas. 
0 SR, I'RESIDBNTB DO CONSILHO : - Com relaçlio 

ao semestre de janeiro a junho na fórma do arl. so 
dos estatutos1 devia fazer·-se dos lucros líquidos o 
desconto de 18 Of• para um novo fundo de reserva, 
e mais 9 a 10 % para dividendo aos accionistas e 
.t. •;. para retribuição da directoria, applicando-se o 
que sobrasse dessas deducções l amortizaçilo das no
tas. E a ultima parte do citado artigo dos estatutos 
determina que quando o excedeu te destinado l amor
tização das notas é superior l importancia annual da 
mesma amoJtização,·as sobras que houver serão ap
plicadas ao augmento da retribuição da directoria e 
do dividendo. · . 

Ora, o decreto de 16 de março ultimo dispensoa 
ao banco o resgate no semestre de j~neiro a junho do 
corrdnte antio. E, pois, não tendo havido resgate de 
notas nesse periodo, applicou-se o excedente das 
deduceões, de que falia o art. 8• dos estatutos, ao 
dividendo e l retribuição, e dahi provém gue em 
vez de ser o dividentlo de janeiro a junho de 9a 10% 
foi de t2 %. Eis a explicação do dividendo de t2 %: 
nllo ha outra. Como drsse o nobre senador por Minas
Geraes o facto 6 excepcional, não se póde repro
duzir. 

O SR. Dus DE CAI\VALHO:- Apoiado. 
0 SR, PRESIDENTE D CONSELHO : -Em eoncluslio, 

a quota de 5 Ofo nilo influiu de modo algum no divi
dendo de 12 •;., que foi objecto dos reparos do no
bre senador por Goyaz. 

O SR. SILVEIRA DA MorTA:- A minha questlo foi 
de passado e nilo de futuro. 

0 SR, PI\BSIDEIMTE DO CONSELHO : - Era uma lei 
destinada em parte a soceorrer o banco no seu 
grande apuro Ora, se essa lei mandou que o governo 
mareasse todos os annos a quota do resgate e deter
minou que essa IJUOta fosse de 5 a 8% no priweiro 
anno, era natural que começassemc!s pelos 5 •JD, A 
~xperiencia virA d~J:Iois habilitar o governo a decidir 
1e convém marcará 7 ou 8 Dfo. Estimo inlinitamente 
'cbar-me.nisto de accordo com o .nobre senador, 
isto é, em que, quando o decreto se levron, não 
podia ser marcada quota de resgate maior de 5 •; •. 

0 SR. PRESIDDNTE DO CONSELIIO : - Mas eu acabo 
de mostrar que a quota de li % não influiu pouco 
nem muitG no dividendo de 12 •; •• 

O SR, SILVEIRA DA M~TTA :-Sim, senhcr. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO:- Pois bem, ~go

ra gue recurso ha senlio esperar o anno vindouro? 
Todavia permitta·s. Ex. que eu contesto a exactidão 
do seu argumento a posleriori. 

O nobre senador deu como prova elo erro do go · 
verno em marcar 5 •/. o facto do dividendo de 12 •j,, 
que ultimamente se distribuiu; mas S. Ex. ha de 
permittir que eu lhe offereça oomo muito Iuci da, 
como peremptoria, a explicação do nnbre senador 
por Mmas, O dividendo em questão foi de 12 o;., 
não porque a quota do resgate fosse de 5 •;., wr.s 
porque no 10 semestre deste anno dispensou-se o 
resgate. 

O SR. DrAs DE CARVALIIO:- Apoiado. 
O Sn. StLVEUu DA MorrA : - Essa foi uma das 

razões, • 

. O SR. SILVEIRA DA MoTTA :- Affectou. 
0 SR. PRESIDENEE DO CONSELIIO:- NAo influiu de 

maneira nenhuma, porque, se se tivesse effectuado 
o resgate, no semestre de janeiro a junho, não po· 
deria ter logar o dividendo de 12 •; •• 

O SR. Dus DE CARVALHO:.- Apoiad~. 
0 SR, PRESIDENTE DO CONSELHO :-Permitia-me, 

V. Ex, ainda, Sr. presidente, dizer algumas palavras 
em resposta ·ao nobre senador por tioyHz, porque 
S. Ex. deu ao seu discurso, que ilisse conter apenas 
qneixumes e reparos, u 01 alcance muito maior. O 
nobre senador em resultado de todas as suas refle
xões, e como resumindo-as, em uma idéa principal 
quer saber do governo, pelo orglio do ministerio da 
fazenda, que recursos espera dos bancos para as suas 
operações de credito. 

E', pois, ueeassario que eu vã acompanhando o 
nobre senador nas suas diversas allegações, para 
clwgar com ella A questlio principal, mo~trando até 
o fim a improcedencra de sua argumentaç~o. 

O SR. SILVEIRA DA MorTA:- Perguntei se o go
verno podia contar com os bancos para operações de 
e1·edito. 

0 SR, PRESIDENTE DO CONSBLIIO:- Logo respon• 
de rei A observação do V. Ex. 
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O nobre senador disse que, exqminando o relato

rio e documentos do banco, notou que o banco tinha 
confundido o fundo de reserva antrgo com o fundo 
de reserva novo. · 

pando. O relatorio do banco a pag. 7 falia expressa
mente no novo fundo de reserva na imporlan
cia de 563:54:3$063; menciona o antigo no valor 
de 4,669:507$5551 e, sommando, diz que eleva-se 
a importanr:ia do fundo moderno e do. antigo 
a 5,233:050S618. Isto é confundir, com segunda O SR. SILVEIRA DA MorrA:- Vej~ V. Ex. bem o 

que disse. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO: -Foi isso, 
O SR SILVEIRA DA MorTA: -As parcellas estão 

separadas. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO : -Mas V. Ex. 

disse que o relatorio confunde os dous fundos de re
serva, e deu a razao dessa confusão. 

Os estatutos do banco determinão, nos termos da 
lei, que do producto liquido do banco se dedusão 
18 •;, para fundo novo de reserva, o qual cess:~rá logo 
que estasdedncções perfa~ão30•f,do ~apitai e~e1:tivo. 
E' logo evirlenle que, se o fundo anllgo na 1mpor
tanc1a de 4,000, 000$ se confundir no novo, mais de
pressa este eheg~rá ao seu termo, e cessarão as de
ilucções de 18 •; •• 

O Sn. SrLVRIRA DA 1\IorTA:- Esse é o medo que eu 
tenho. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CC•NSRLIIO:- Mas llSa sup
posiçilo V. Ex. ha de confessar que é muito m~liciosa. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Não, senhor. 

tenção, antigo e moderno fundo de reserva? · 
Sr. presidente, o nobre senador declarou ·que a 

atlribuir-~o da directoria do banco era excessiva, 
qud o pessoal da mesma directoria era lambem ex
cessivo. Ora, quer a retribuição da directoria, quer 
o numero dos directores forão assumptos accurada
mente discutidos no conselho de estado por occa
siilo dos estatutos. 

E' para observar que o nobre senador, porque foi 
quem apresentou o projecto da lei de f2 de setem
bro, quer sempre compr~hende-la segundo as idéas 
que nessa occasião o seu aspirito concebia, rnas o 
projectn foi a uma commissão, que o mod1ficou 
profundamente, qne, como diz u nobre Sf.nador, 
baptisou-o ou chrismou-o como quiz. Pois bem: 
esse projecto que, segundo o nob1•e senador, nasceu 
'Je sua cabeça, tomou-se, pelo ,principio da assimi
lação, obra da commissão, do senado, do corpo 
legislativo. A paternidade do nobre senador não lhe 
dá, a respeito da lei de 12 de setembro, os direitos 
que S. Ex se arroga em sua interpretação~ 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-Abandonei o filho. 0 Sn, PRESIDENTE DO CON~ELIIO:- Não póde ser 
mais grave. A lei disse : « C1·êe-se novo fundo de re .. 
serva, e para este fundo deduzilo-se 18 % até per- O Sn. PRESIDENTE DO coNSELuo: - Pois então 
fazer 30% do capital effectivo ». Ora, suppôr que outros crearão-o, educarão-o e derão-lhe destino; é 
com o novo fundo de reserva somma-se o antigo para preciso consultar a estes, porque não é pai 11_guelle 
approximar o termo em que não se fação mais as de- que gera, mas aquelle que cria e educa; V. Ex. 
ducções de f8 Ofo, é prestar ao banco uma intenção sabl deste prineip!o· . 
criminosa, e ao governo uma impassibilidade inqua- Senhores, a duector1a do banco compunha-se 
lificavel, outr' ura de IIi directores e de um presidente, hoje 

o Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Eu reconheci que co.nsta de nove ~irect~res e de um presidente: não 
esta vão separados. fo1 pequena a d1mmmção. . . 

O Sn. PRESIDENTE DO coNSELIIO :-Então a que EximiRemos ~ e~cesso de retflburção. No 1• 
veiu a obsemçio 1 v, Ex. disse que esta vão con- semestre bancmo, Isto é, de Julho. a deze~bro 
fundidos no relatorio; mas o nobre senador por Minas do a~no passado,. quando prevalecra o regim.en 
ponderou muito bem que não era o relato rio, mas o antenor ~o da .lei. de 2 de setembro, a commrs-

. balanco annexo a1, relatorio, que·O nobre senador devia silo da duectom Importou em 121 :30lH460: lo
ter co"n.1ultado. E na verdade se o nt bre senador por go, se 0 me~ mo reg1men permanecesse no s~gun
Goyaz heuvesse consultado o bsla11ço, teria obser- d~'· a retr1póução tohl no anno s~ eleyam a 
vado que nno se confundirão os dous fundos de r~- mm ,de 2l~:OOO$,. Entt·etant~ a dmc~om tP.ve 
serva antes se achão nesse documento perfeitamente no 2 semestre, Já sob o regrmen da le1 de 12 de 
descrÍIDinados · setembro, a som ma de 7!J:200R, o que faz snppor du-

• rante urn anno a retribuição total de l5S:OUO$. Ha, 
No relatorio do banco não existe a confus~o dos portanto, na retribuição da dire.ctoria pelo novo re

dous fundos de reserva; mas suppor.ha-se, Sr. pre- gimen uma consideravel diminuição, 
si dente, que o rela todo diz que ambos os fundos de Não negarei, Sr. prPsidente, que ainda assim foi 
reserva do banco iruportão em tanto; estil propo~i- avantajada a retribui cão da directoria. Acredito , 
çi\o deve ser apreciada ã vista do balanço, ninguem porém, que se a directoria levar o banco ao seu 
vai gniar-se pela generalidade com que se exprime porto, atr·avés das difficuldades com que lulilo todos 
o relatorio senào pelo documento a que elle se 1·e- os estab,·lecimentos de credito, essa retribuição não 
fere; e, se neste documento eslão bem separados o é de mais. Quaudo forão organisalos os e; tatu tos, 
novo fundo de reserva e o autil(o, a intençno ma- se quiz que os empregados fofsem muito bem p:,gos, 
ligna, de que me occupo, n.lo púde ser imputada ao e eu acho, Sr. présioente, qus ern negucios desta 
bar1co, nem o governo merece censura por consentir ordem deve adoptar-se o bow principio que os in
em tal confusão. glezes St'gum: «poucos empregados e muito bem 

O Sn. SILVEm& DA 1\lo•rTA: -Eu não affirmei. pagos. » 
O Sn. PRESIDENTE DO coNSELIIO:- Nem podia O Sn. · Sn.vmnA D,l. MorrA:-V. Ex. adopta esta 

affir01ar ; apresentou uma duvida que estou ilissi- regra tambern para outros funccionarios? · 

I .... 
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· ··o SR. PRIBIDR!ITE DO cn!llllltno :..:.se me foRse pos- apolices, ou em titulos de uma consideravel dura-
sivel, sein duvida •Jiplicaria a rPgra a todOA os ramos ção, sujeitos & amortização lenta. · 
de serviço; mas aqui ·nllo· se trata de funccionarios O SR. SILVEIRA DA MorTA:- Por exemplo, em 
public•JS, trata-se da retribuiçllo dada por uma com- bilh~tes de thesouro a dons mezes. 
panhiaa seus directoras e o que cuinpre indagar é se O SR. PRBSillEl'ITE DO cONSELHO :-Peço escusa 
os que a pereehem preench~m bem o seu dever; ~e para dizer que n!o sei a que vem o aparte i! o ·nobre 
promovem efficazmente os mteresses d~ estabeleci- senador. Quando o governo recebe coíno deposito 
mento. Se cumprem com z~lo e prob1dada o. seu essas quantias dos bancos, realiza operações de era
dever,. a r~trlbUIÇio, por mu1to elevad~ que &~Ja, .é dito no sentido mais geral da P-alavra, mas nlo no 
be!D merec1da. ~e ~~~~ prestlo bo~s serv1ços,. a retn" sentido em que a tomou S. Ex no seu discurso. 
bu1çilo1 por J11AIS dJm,muta que seJa, ê excesuva. Se o no~re senador refere~se a operações de credito 

Lenao balancet~s de d1vmos bancos,~ nobre sena- no senlido geral, declaro que todos os bancos t6m 
dor taxou a carte1ra desses bancos .de Jner!e, de es~ coadjuvado o governo,enlenilendo-ae nlo por meio de 
tagnada, porqu~ a~rese~tllo sempre em ca1xa quas1 corretores mas directamente com o ministro da·fazen
a mesma quant1a E dah1 conclue o no~re. s~nador da, Nlo silo, porém, essas as operações de credito .de 
que ess.es b.ancos nada faze !O e por seu Jns•gmllcan- que falia mos; estas hilo de ser feitas em paiz estran
te mov1mento nenhum se~v1ço pode~ presta~ ao go- g~iro>, ou aqui por Jl'.eio de apolices, ou abrindo em
verno nas ~randes operaçoes da cred1to, que mcum- prestimoa a prazos largos e neste presuppasto se os 
be-lhe realizar. banc'os levassem seus capitaes ao tllesouro, errariilo 

E' facil, Sr. presidente; demonstrar que o estado ao seu instituto, se outra qurolificaçilo mais senra 
da caixa de um banco póde ser quasi o mes"!n, ou nllo merecesse o !eu .Procedimento, porque nllo 
apresentar pequena differença em i!JVtrRos per~odos, podem emprestar dmhe1ro por annos. 
e todavia ter sido grande o seu movimento e·a im- O SR. DIAS DI CARVALHO: -Apoiado. 
portancia de suas transacções. O Sa. PIIESIDENTB uo coNSBLoo; -Vê, portanto,. 

O S S · M S d 'd V. Ex. que o governo 'nilo espera dos actuaes esta-
R. ILVBIRA DA OTTA :- em uvl a. belecimento~ bancario~ auxiho P.ara realizar opera~ 

O Sa. PR!SIDBL'ITE DO cONSELHO: -Logo,, a cen- ções de crild1to, propriamente d1tas. O mesmo Banco 
aura do nobre senador não procede; da supposta ilo Brasil nilolh'o poderia preslar,.porqoe de ter elle 
esta_gna~o da caixa .nilo se mfere que. ~llo tenh~ emprestado a lavradores, e metter na sua carteira ti
havtilo no estabelecimento grande actiVldade. Se1 tolos que nili> silo de facil realização, naseeu o seu 
disto pelo que se passa no lhes oure, porque hoje o principal embaraço. Como,portanto,pode~ia fixar os 
thesouro é um banco d~ depositas; recebõ todas as seus eapitaesem operações de credito com o governo 
tardes balancete& resom1dos com um saldo que parece por períodos ainda mais largos ? 
nl >variar ,ou variár muito pouco; e co~tudo du- E', pois, eontr~ a indole. doil estabelecimentos de 
rante o d1a pagllrilo-se e recebérão-ae milhares de credito, quaes ex1stem hoJe, o querer-se que. elles 
contos. · · se prestem a OJierações de credito no sentido estricto 

Agora, ·Sr. president~, vou ao ponto culminante em que ea~a p11lavra é lo!Dada e)ll fln~nçaa. 
do dtseurso do n~bre senador Toda a seria de cen- A orgamsaçllo do ~redllo no 1mper~o é quest~o de 
auras ou de queixumes que ao principio eu pensei futuro. Como. bem ihsse o nobre senador por MIDas
que se dirigia ao banco, e que afinal reconlieci que Gerae~, a lu d~ 12 de setembro nlo tratou. de tal· 
se encaminllava eapecialltente ao ministro, levou o organJS~ção ; . cortou d1fficuldades actuaes, bmpou 
nobre senador fi segni~Jie pergunta:- que prestimo por ass1m d1ze~ o terreno, par~ quA de luto~ se 
offereceín os actuaes bancos &a operações de, credito c~eem estabelecJmentos de cred1to como a sc•en
que. o ,governo tenha de fazer f ~Respondo ·ao nobre c1a e a pr~t1ca melhor aconselharem. Por ora nllo 
aenailor que o governo nllo conta; nem póde contar se trata ·d1sso. . • 
com os llancos. existentes para as operações a que O senado ha de desculpar o te~po qualh~ toma1 
s. Ex. se refere. com esta discusslo. Assim procedi pelo respeito q~e 

. . . . merece-me o nobre senador por Goyaz ; nlo quer1a 
Sr. presidente, ~e parece que nunca .entrou no que as camaras se encerrassem .sem que procurasse 

pensamento do legislador,, ao votar a lei de 12 de r.llo tanto defender-me, porque reconheço a bene
set~mbra, que o go.verno ~1vesse. nos a~tuaes estabe- voleneia do nobre senador e sei que nlo foi sua in
leci_!DBntoa de .credtto do 1mper1o metos para ope- tençlo accusar-me, como dar-lhe uma prova da eon-
raçoes .de cred1to. sideraglo em que tenho as 11as observações. 

Em primeiro logar o capital de que esses bancos 
di~põe é diminuto. · ·, · 

Em BeJUndo Ioga r, taes bancos silo bancos de com• DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DI 1'7 DB IIIITIK-
mercio, habilitados para empreatimos de mui curto BRO DE fS67 •. 
prazo, e, pois, nllo podem fornecer ao governo por o SP. Paranaaa• (minilero dtJ guerra) :
meio de ope.rações de credilo eapitaes que o governo Sr presidente, devo uma resposta ao nobre senador 
só pOde restituir parcialmente no fim de longos pela província do Cear&: estando S Ex. para ·reli
prazos. rar-se, niio me era possiv~l prescindir desta ocea-. 

As operações de credito do governo resolvem-se silio, Sirva-me isto de desculpa, se porventura, 
com etleito em contratos a longo prazo, e por conse· usando da palavra após o nobre presidente do con• 
qoencla o governo só deve dirig1r-se ãquelles capi- selho, ineorrer no reparo da alguns.nobres sena
talislas que preferem eJilpregar seus capilaes em ·dores. 
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. Eu não podia deixar de dar ·esta Jlrova de defe- « A quanto sob~rn ·as nossas perdas na guerra 't » 
rencia ao nobre senador pelo.Celirã; S. Ex., tendo- Procurarei satisfazer ao nobre senador sobre esle 
me dirig\do.algnmas perguntas, de envolta com apre- ponto, que reputo da maior imJlortaneia, mesmo 
ciacões mexactas sobre factos .·que correm pela para que nllo se transvie . a opinillo, como parece 
repartição da guerra, impoz::me'.o mdeclinavel dever haver proposito de o fazer (nilo da parte dD nobre 
de satisfaze-lo restabelecend.o a. verdade dos mesmos .senador), mentindo-se na popnlaçlo iufundados ter· 
factos. S. Ex., quando nilo foi inexacto nas asserções rores. 
que aventurou, foi anachroriico, ou injusto para com O nobre semdor avaliou arbitrariamente as nossas 
o governo. E, pois, cumpre que a verdade appareça perdas, e algumas folhas o têm dito, em 501000 
para que não se transvie a opinião do paiz em as- homens ..• 
sumptos de tanta gravidade.· . . o Sa. PoMPEU :-De 40 000 a 50 000. 

Perguntou-me e nobre senador em pr1me1ro Jogar ' . , ' 
até quando deve durar a guerra. Não posso satis· O Sn. MIN!STRO DA GUE~RA.-E uma exageraçilo1 

fazer a S. Ex:., indic<ndo-lhe precisamente o termo perdoe· me S. Ex. que o d1ga 
da luta; a previsão e os .cRlculos mais bem funda· Para ch~gar a s~melha!lte resulla~o o nobre sena
mentados nao raras vezes falhi\o a semeUrante res· dor, commeteu mex:actrdões manrfestas (do .que 
peito; o que posso assegurar-lhe é qoe 0 governo s,. Ex. se hacl~ convencer) elevando extraordma
empenha todos os seus ·esforços para que a guerra mm ente as nl11mas remessas de forças. 
se termine no mais cnrlo espaço de tempo; 11ão · O Sn. Po~trEu.-Guiei-me pelo relatorio do nobre 
deporemos todavia as armas Hen:lo quando estiver ministro. · 
completamente des~ffrontada a honra e dignidade o Sa ~IINISTRO DA GUERRA.- No meu relatorio o 
naci·mal. ( tfpoiaào.) ' nobre senador não encontrou base para sua argu-

« Quanto se tem despendido nesta guerra, e quan· menteçlo; vou demonotrar o erro commellido por 
tas perdas de vidas nos tem custado? » s. Ex. 

Tenho um apontamento da despeza que durante · o nobre senador disse que só de agosto do anno 
os Ires ultimos ex.ercicios sa tem feito pela minha passad~ a maio deste anno forilo remetlidas 19,760 
repartição e pela da •:marinha. Vão inciUJdas despe- praças ... 
2aS que não forão · Occasionadas peJa guerra ; mas 
deduzida a som ma :.que ordinariamente se consome O Sa. PoMPEU : - Presumi. 
em cada exercicio: com os serviços proprios da re- O Sa. MINISTIIO DA GUEI\R!:- E' verdade que o 
partição, póde-se chegar ao conhecimento do quanto discurso do nobre senador fundou-se quasi todo em 
nos tem custado a mesma guerra. pre1umpções; S. Ex, teve logo o cuidado de dizer 

Assim, a despeza da repartição, que dirijo, regula que não garantia. os factos que trazia ao conheci
mensalmente por cêrça de cinco mil contos de réis, menlo do senado; limitou-se a fazer um indica de 
importa, portanto, em 50 à 60,000:000$ annualmenta. todas. as accnRações que se têm formulado contra o 
Consta, porem, pela tabella que tenho presente, .-binete, de tudo quanto se tem dito contra a guerra 
que no exercicio de 186<1-1865 despendeu-se 1 sua direcção. Verei nesse indica o que houver de 
27,302:987$543 (as despezas extraordinarias come- mais grave e procurarei restabelecer a verdade. 
çllrllo no 3 o Remestre); no exercicio de 1865 a 1866 Presume S Ex. que as nossas perdas se elevilo de 
57,953:396S083; no de 1866-1867 45,822 5588045; iO,OOO a50,000 homens; a asserçilo é de tal ordem, e 
despeza conhecida, sendo de suppOr que se eleve, 11 de tamanha gravidade o facto, que eu não devia deixa
vista dos documentos, a 601000:0008. Isto quanto a lo passar desapercebido. Os daitos officiaea que tenho 
reJlartição da guerra. Acerca das perdas do nosso exercito nlo autorisilo 

Pelo que respeita a marinha, no exercicio de semelhinte asserção; póde nelles haver alguma falta; 
1864-1865 despendeu-se ·11,005:5938529; no de o nobre senador sabe que em mataria de estatistica 
f865- 1866 16,930:0368420: no de 1866-1861 nunca ha perfeita exactidão, ha sempre alguma de· 
14,797:3WS769; total42, 732:976$718. ticiencia. . 

Ora, deduz1das as despezas ordinarias, creio que Mas o nobre senador para demonstrar fJ118 as nos· 
teremos dHRpendido, nos Ires annos, com a guerra ns perdas se elevão a 50,000 homens ílisse que, 
de 150 a 160,000:000$, e mo mais de 220,000:000S, conforme o relatorio, tendo-se rgmettido de maio 
como pr•sume o nobre senador. !lo anno passado a maio deste anno 19,760 praças, 

E esta despeza seguramente não é exageradá em tendo ido depois disso nunca menos de 7 1to 8,000 
tempo de guerra, porquanto, se em circumstancias homens da côrte., levando do Rio-Grande o bario 
ordinarias com um exercito de 14,000 homens des- do Herval 8,000 homens, sobem estes algarismos a 
pendíamos lt,OOO.OOOS, com um exercito de cerca não menos de llt.,OOO homens. 
de 60,000 homens, mesmo em paz, não poda riamos O nobre senador, poré111, nilo reparou que na som· 
despmder menos de 47 142:000$. ma de 19, '760 praças já esta vão incluidas u força~ 

Se o nobre senador levar em conta as despezas do barão do Herval, nilo de 8,000 homens, mas de 
ex:traordinarias com o material, serviço dos transpor· s

1
ooo; portanto jll. vê o nobre senador qae esta do

tes, movimento do pessoal e do material,· com as p icata deve alterar muito o resultado dos seus cal
etapas em paiz estrangeiro, gratificações de campa· cu los. De junho a agosto lambem nilo forilo daqui 
nha e outras muitas despezas occasionadas pela '7,000 homens. como presume S. Ex. Ora, os 7,000 
guerra, ver:\ que o accrescimo de 12,000:000$ ou homens que diz o nobre senador terem seguido da 
13,000:000S applical}o aos ditrerentes misteres não cOrte com os 8,000 do barão do Hervalformilo 15,000 
é de mais. que devião prefazer o computo de 34,000, quando 

., 

~ r 
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realmente as remessas attingem a vinte dons mil e· · Mas se a essas õ'7,000 praças addieionarrnos cêrea 
tantos homens, ou a vinte quatro mil e tantos se eon- de .13,000 ·do Rio-Grande ~o Sul, feitas. as nece81a
templarmos os remetlidoa para a armada, Ora, lama- rias dedocçlles, do 2" e so.corpo de exercito, leremos . 
nha d11f~rença não pód& deixar de . alterar profunda- eêrca de 70,000 Deduzido daqnelle algarismo o de 
mente o resultado dos calculo3 do nobre senador. 65,000, a que allude, a dill'eren~a é de 1/S,OOO ho-

Ainda mai~, para chegar a semelhante' resultado, mens, que é um alf!&rismo muito inferior ao 4e 40 011 
nilo parou ah1 o nobre senador ; avaliou as remessas 50,000 homensl como suppoz o nobre senador, e 
de forças para o sul em 100,000 homens. Eu julgo eomlil têm pub ic. ado1. algumas folhas diarias desta· 
que as remessas poderio andar e.m cêrca de 70,000 cbrle. o: 
liom~ns. Se compararmos ~ algar1smo das for~as re· o Sa. PoMPJ.u,~Enlio fica assentado que alo de 
~etbdas com o estado elfecttvo do exercito de .opera· 60 000 homens as torçàs em operações • llem. 
ções,ha de reconhecer-se que adtfl'erença é mu11o me- ' . · .,. . ' 
· ner ,tal vez 2/S menos daquella que 111ppõe s. Ex. Sin- . O Sll. IIINISTI\d D~ G~BilBAi~o nobre senador darA. 
to nilo poder dizer precisamente qui! 0 estado efl'ecti- hcenpa que eu pi'oa1g~ na m1nha demonstração, e ao 
vo do exercito: os ullímos mappas só contemplio a depoJs tarA aquellaa eor.recçõea que entender.. · 
f~rça promp~. Oa doentes.e os qne se empregilo em Ora, nestes termos reeonhede-se quanto é 1nfun. 
d1versos aerv1ços nilofigurio nas relações que tenho. dada a assevera~o do n~bre serJador, de que nio se 

Ha aqui um oflicio do aJudante-general· que escla- recorda que tenha h&VJ<lo alguma. guerra em que, 
rece algnma cousa; 0 top1co que vou lêr servirA ao guardad~ a prop.orçio,se~e•se tio11rande mortandade; 
mesmo temJIO dt resposta ao qaesito relativo ao es· na da Cr1méa, dJsse S •. Ex., as petllas forlo de menos 
lado actual de nossas !or~as no sul. ( Lendo. ) de 1/3, ao passo_ 111!~ as noaeaa andjio por 2~. 

. . . . Eu tenho aqu1 o.relatorJo do marechal Vaillant: ê 
• Cumpr1~do a determmaç~o de V. Ex.,· eont1~a .fonte pura, traz dados 'estatistico'a muito interes- · 

em nota enviada~ esta reparttçlo, em data de hoJe, santas. Servir-me-~ei:desàerelatorio para mostrar ao 
tenho A honra de Informar a v. Ex: nobre senador gue•1as no~sas perdas, guardada a. 

c 1.• Que a força prompta no exercito em opera- proporção, nlo deixlo de ser muito inferiores nllo só 
çõe~ no Paraguay C?nsta ser, pelo ullimo mappa re- às que sollreu o exercito fr!lncez, na Criméa, mas 
cebtdo nesta reparhçílo e que é datado de f2 ile fe· lambem As que teve o exercito federalldos Estados-· 
vereiro do correnteanno, de31,t75praças, inclusive Unidos na ullimasuerra. . · 
offieiaes Depois dessa nata embarcArilo nesta cOrte Tenho 11 vista um exlracto'do relatorio'do.ministro 

• com destino Aquelle exercito até 21 de abril, 5,461 da gaerra da França, marechal Vaillant;·.de 8 de se- · 
praças com olfíciaea; em maio forilo 1,2931 ·em ja- lembro de t8&6: por elle se vê que embarJ:Arilo para 
nho 943, em julho 611, em agosto 1,126 e em selem- o Oriente 909,268 homens : voltàrilo para a. França e 
ro corrente 3U4, a.o todo 4,17'1. Sommada aquella para Argelia 22'1,135. Deduzido esta ãlgarismo do da 
torça com esta que tem embarcado apresenta o total remessa, isto é, de 309,268 ha uma dilferença de 
de J0,813 praças, inclnsive ofticiaes. A força exis· 82,138 homens, que representaria as perdas do exer
tenle em Mato·Grosso e na expedição ao sul da cito francez. Entretanlo estas nio passlio de 69,2W 
mesma previncia ê de 9,613 praças segundo consta homens. - '· 
dosmappas existentes. l'Jio e~tà comprehendida nesta Se a França remelteu 309,000 hom~ns e perdeu 
ulttma for~a a da guarda nacJonàl,que se acha em ser- 69,200, nós, rdmettendo 70;000 homens, segundo a 
viço de guerra na mesma província. » mesma proporção,. deveram~s . ter perdido 15,631 

Mas como o mappa, a que se· refere 0 ajudante ho~ens; pouco mais é do que o resultado a que che-· 
general, só mente contempla· a força prompta, pode- goe1 !la mmha demonstraç~o: mas se tomarmos como 
mos addícíonar mais 8 000 homens pois que como algartsmo. das perdas a íhft'erença entre 309,000 e· 
sabe~ nobre. senador,'ha sempre 'em um grande 221;185, Jslo é, 82,133, a proliorçilo serà esta: a. 
exeretto mu1los enfermos nos hosJlitaes e praças França, tendo mandado 809,000, perdeu 82,000, 
empregadas un díll'erenles destinos. Portahto póde" nó~, fuardada a mesma proporção,, tendo remetlt~o 
se calcular em cineoenta e nove mil e tantos homPns 70,~CO homens,deveramos ter perd1do t8,1i'761 mu1to 
ou cerca de 60,000 as forças que temos em diversos mats do que o ~es~ltado a que chegamos. · 
pontos por causa da guerra . Portanto, é mtetramente Infundada a asaerçlo.do 

• · nobre senador quando nos dtsse nlo ter liavJdo 
O Sa. PoiiiPBU : - Enlllo temos em opera~ões guerra em que tamanha fosse a mortandade· se a 

cerca de 60,000 homens? . França na guerra da Criméa perdeu menos de um 
O SR. lfiNrsrno DA Gu.Enu :-Mas ss deduzirmos terço, nós na guerra do Paraguay temos perdido me· 

destes cineoenta e nove mil e tantos homens os 4,000 nos de um quarto. · 
de Mato-Grosso, devem f:tislír, inclusive as forças Qnanto aos Estados· Unidos.- Se os estados-Uni· 
do brigRdeiro Portinha, õ5,000 homens. do~ (folio do exercito federal, po~qne o do sul perdeu 

A remessa, como disse o nobre senador, foi, pelo mats de metade l com um etfecttvo de soo.opo ho· 
mappa que aqui tenho a seJiluinte· mens perdêra 280,700, nós com um efl'echvo de · 

Força que embarco~ de 26 de dezembro de 1864 41í,,OOO devêramos ter perdido 18,789, h to é, muito 
a 12 de maio de 1865. . . . 10 353 pra 38 matR do que o res!JIIado ~que c~egamos pela demon-

ldemde 13 de maio de 18G5a 23 ' ~ s!raçito que fiz. F1ca, p~1s, aver1guardo que nllo tem 
de agosto de 1867. • 4-7,0'71 » stdo uma guerra morhfera como suppõe o nobre 

senador. 
Somma • . • . 57,421- » O 811. Po~mm : -Mas· não eslll terminada. 
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O SR. !IINJSTRO DA GUERRA: - Isto argumentando bom senso uo · patrio.lisDJO dos brasileir.oa se pro.- . 
liom as dedtlcÇões fditas pela maneira pór que· o curassemos disumular a verdade, emobJecto.de tal 
fez o nobre senador. ordem, e em que se achilo ellipenbadas a honra e a 

. · · Agora, vamos aos dados' pnsilivos fornecidos pelo dignidade da naçlo. · 
guartel general. (Lendo) c Mo:ppas dos off.ciaes e As cireamstancias nlo podem ser mais melindro· 
praças de pret que (orão excltndos das ~/éiras do sas, e o governo deve contar com o concurso de 
txercito em operãpõe• por div~rso1 motivo•, e da todos os brasileiros para terminar honrosamente, 
furça que tem segr.11ào para o mesmo txercito : como nos cumpre, a lu ta em que nos acbamoa em· 
· « Mortos em diversos combates 2,71'7. » . . penbados. · · . 

O SR. PoMrBu: -Até agora? O SR PoMPEU :-Apoiad11. 
0 SR. MINISTRO DA GUERRA:- 2,71'7. Posso dizer 0 SR. llJNISTRO DA GUERRA: -A demora das ope• 

o algarismo das perdas, em cada um dos diversos raçõe.s de guerra, compreh.onde o nobre. s. enador, é 
combates segundo a notà que deu-me 0 ajudante· por s1 s~ um ftcto de grande ponderaçlo pelas con-
general ' sequenctaa que póde ac&!retar. 

· . . . . O esta~o de ebuliçlo em que se aehilo as pr~vin-
0 SI\, PoMPEu.-, E~tão m~tto tem menltdo os ctas da Conredenção' Argentina e do Estado Or1ental 

correspondentes dos dtversos JOrnaes. do Uruguay lambem nilo nos deve deixar de preoc-
0 SR. MINISTRo DA GUERRA:- Mortos de diversas cupar; vem carrPgar as cores do quadro e tornar 

molestias, inclusive o cholera·mor.lma, 4,643 que, patente a necessidade que lem o governo do con· 
reunidos aos 2,'71'7, somma •• , • '7,360 curso nilo só dos rdpreseutantes da naçilo, mas de 

Dispensados , • . • , , • 694 todos ns brasileiros, sem excepQliO alguma, por!Jue 
Raix~s. . .•. , . , , , 3,059 as dífficulcfades de um momentu para outro podem 
Reformados , , , , • • • 1,543 se tornar ainda maiores. Estas eipressões, da minha 
Desertados .• , •• , •. , 2<16 pa1te1 nilo revelilo desanimo, mas sim a necessidade 

que sinto de patentear ao paiz a gravidade das cir-
Total , , , , 12,902 cumstaacias e invocar o concurso de todos. 

o SR. Po!!PEU: _Logo para '70,000 ainda falti1o Emprebendido pelo nosso illu,tre general o movi-
lí8 000 me o to de flanco de que esperavamoa o melhor re- · 

' • soltado, nio tendo deli~ sortido até o presente o de-
O SR. MINISTRO DA GUBRRA : - Portanto as nossas s~j 1do effeito, comprehende o nobre senador a oe-

perdas constantes das partes officiaes ainda devem cessidade de novos sacrificios. • 
ser muito menores, do que o algarismo resultante da Se a quest~o Pe houver de resolver por um sitio~ 
comparação das remessas e das forças que se snppoz é cl•ro que as. forças que temos precisão ser sogros
existirem 110 exerl:ito de operacões; mas ainda dimi- sadas. 
nuíndo estas de 6,000 a 8,000 homens, como é misler, 0 SR PoMPEU:_ Ouço fallar em 20,000 homens. 
as nossas perdas não silo eltlraordinarias, póde·se 
caloolar em 16,600 ou 18,000 homens. O SR. IIINISTRO Do\ GUERRA:- Achando-se as to r· 

J>ergontou o nobre senador que sacrificios ainda sllo ças inimigas intrinchei radas em sEu quadrilatero em 
necessarios de gente e de dinheiro, e se os creditos numero de 20,000 bomens, guardada a proporção 
v.ota~os sãe suffieientcs O governo pediu o credito recommendad~, diz o nnbre senador, ha n.ecessidade 
que JUlgou ser sufficiente; mas sabe o nobr~ senador de um exerc1to de 60,000 homens. Mas uma fortifi
que as de~)IPzas extraordinarias da BUerra nlio pod<m caçilo continua é tanto mais tliffieil de subleotar-se, 
ser calculadas, eom a exactidão precisa; a experiencia quanto maior é o numero de faces que apresenta o 
nos. tem mostrado que os creditos têm sido esgotado~ seu systema de defesa, porque então as forças sitia
e excedidos. E, pois, se não foram suflicientcs, como das, tendo de guarnecer os dilferentes lados, offe· 
ó de presumir, serilo em tempo as contas apresenta- recem por cada um delles menor resi~tenc1a. . 
das ao parlamento e teremos de pedir os creditos Ora, sendo assAs extensas as linhas e o perímetro 
supplementares, que forem necessarios para cobrir das fortificações do inimigo, tem este necessidadedo 
as despezas feitas. divi~ir e dtssimin~r suas rorças1 tol~endo os . seus 

«. Se precisamos de mais gente. • Entendo que em movt!'l~ntos, e um ataque be!D comb1nad~ da parte 
relação fl guerra, a que fomos provocados, e jâ 0 d.os slllant.es1 póde t1rar partido de taes ctreumslan
anno passado o declarei, em quanto não se disparar mas O tmungo ~sp~ra o atlque por todos os- !ados, 
o ['!lllimo tiro, 0 governo deve empenhar todos 08 e embora estd seJa sunulado geralmente, reahsa-se 
me1os ao seu alcance para remetter forças ao nosso por um .só. 
exercito de operações E, pots, u~a força de 20,000 homen~, .e~cerrados 

O S P A . d · em um. quadrtlatero e que tem de dtv1d1r-se por 
. n. BMPEU :- pota o. ditTerentes faces nilo exiJe um exercito de 60 000 

O Sn. MINISTRo. DA G~EnnA:-Neste intuito fez o homens para ex'rognal-a. ' 
governo qusnto fot poss1vel para remetter as forças A f,,rça de 2( ,000 homens, ainda dada a hyJ)o-
que têm ido constantemente para o Sul these de que fossem combatentes todos os 20;000, o 
. As circumstanciasdo paiz silo muito graves. O n0bre que n[o póde ser, porque, como sabe o nobre sena

s;nador pediu-me que dissesse a wrdadesem rece!o 11or, muito~ sd achão nos hospitaes, outros empre
Nno sere• eu quem o negue; atravessamos um peflO· gados em d11Terentes serviços, 11ão cabem a cada um 
do CbBIO de aifliculdades. Ü paiz tem direito a CO· dos lados do quadrilatero·mais de 51000 homens, O 
nhoccr a verdade ; e fôra irrogar uma inj uría ao portant'J com 20 a 30,000 homens parece· me que 
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pôde-se muito bem emprehender o ataque a uin doa - O SR. MINISTRO DA ouJRIÚ :-Segundo o meu rela
mesmos lados. . torio, disse o nobre senador, o· marguez de Çaxiaa 
. A regra e os princípios· aqui apresentados pelo achou o exercito sem disciplina e desorgamaado. 

nobre senador a eate respeito devem soft'rer na pra· Procurei sem que pudesse deparar no mesmo relato
tica uma justa ·modificaçao. E se um homem coberto rio com semelhante propoaicão, A. paginas ~4. lê·se 
por fortificações vale P.or tres, 6 certo por outro lado o seRUinta: {lendo.) ·. 
que o moral do exerc1to sitiante se fortifica pelo im· c Teve este general de reorganisar, de conformi• 
peto do ataque, conserva-se qoasi sempre em um dade com o plano concebido, nlo só as forças ali 
nível superior, principalmente qu~ndo esse exercito existentes, mas ainda as constantemente remettidas 
se compõe de soldados bravos e aguerridos coma da côrte, de coja instrucção e disciplina cuida com 

. silo os. daallianpa e o inimigo por se achar en- infatigavel activ1dad~. » · 
cerrado em . uma fortaleza de obras continuas, vai Ha de ser os te o trecho a Iludido ; mu 6 muito dif· 
desanimando A medida que prosegue o ataque, por- ferente o que estA aqui do que· disse S. Ex. 
que então a preeccopaplo ado póde deixa~ de assai· O marqutz concebeu o seu plano de operações, e 
tar aos sitiados, de que penetrando-se por qu~lquer de conf"rmidade com elle tratou de reorganhar o 
dos lados do quadrllatero est4o elles irremediavel- exercitu. 1A com sua nomeaç4o, concentrando·aa 
mente p~rdidos: é este o grande inconreni~nte das todos os podms em suas mãos para terem unidade 
obras continuas e fechadas. e unitormida•le as operapões, 1ntrodoziu-se uma 

.· Differentemente acontece com as fortificapões iso- grande reforma que. niio podia deixar de trazer as 
ladaa, em que, prrdida uma, existem ainda outras, suas consequeneías e os seus corollarios naturaes •. 
. que pelo mesmo plano ou systema de defesa podem Foi p•h de conformidade com o plano concebido 
auxiliar-se reciprocamente .e continuar a produzir que tratou elle de reorganisar, de in~lruir as praças 
d , que c~stantemente lhe i lo sendo remetlidas. Isto nlo 
. amno A .orça que as aceommelte. quer dizer ~ue o exercito estivesse desorganisado e· 

Mas não é aqui que havemos de discutir oa planos sem di!ciphna, em desabono dos. generaes seus an
de campanha, devemos estar prevenidos para ref ·r· tecessorea. Ao contrario, em mais de uma parte do 
çar o noa,o exeréilo se os noasc·s g~lier~es entende· relatorio expresso-me nos termos os mais bonros.oa 
rem que é melhor fazer com que o mimrgo se renda para com esses diJnos generaes, que muito . flzerlo 
pelo rigor do eilio. Pó de mesmo haver necessidade e b!m merecê• 11o do paiz. · . 
de se· estabelecerem baterias em uma e outra margem o que fizerão, ainda disse o nobre senador, os ge
do Paragoay, de se augmentarem as for~as que hoj~ neraes antecessores. do illustre marqoez de Caxias 't 
estio em grande numero do lado do Cflaco, de E e Dhciplinfdo os recrutas que lhes forilo remeltidoe, 
cortar e dominar a· ímm,·nsa campanha, privando f••rml•lo um exercito que nlo linhamos, ganhArlo 
o- inimigo de receber recursos por terra e lambem victoriu qne immortalisàrão as nossas armas I Mas 
por agua logo qué se possilo estabelecer b·.terias isto não q11er dizer que tu•Jo estava feito, que nlo 
lfe um e de outro lado do rio: o nobre 'enador vé restasse muito a fazer e Dão fiz6ssa fffectivamente o 
bem a necessidade, necessidade urgent~ e indeclina· n •bre marquez de Caxias com o tino e.a prolicien
vel de reforçar-se o nosso exercito. E' um empenho cia que tedos lhe reconhecem. 
de honra e para o qual o governo deve contar com A' paginas 20 e 22 do relatorio emitti a minha 
o apoio dos representante~ da mção, com o ~poio opinião a respeito do malogro de Curupaily, que o 
de todos os brasileiros que sabem sentir as mjurias nobre senador reputa um verdadeiro desastre. Não 
e pugnar pela honra e pela dignidadtl de sua patria. foi um desastre, foi um rdconhec1mento à viva força, 

O Sn. PoMPEU: -.Apoiado. e em que as armas do imperio não Corão mareadas, 
O S F · · · como ílisse S. Ex._ Não perdemos um P.almo de terra, 

n. MINISTRO DA GUERRA: - açamos, pois, JUS· ratiNmo-nos na mtlhor ordem, conduzmdo os nossos 
liç~ a todos os brasileiros, ao seu bom senso e ao seu feridos e manifestando sempre grande valor; boa .. 
patriotismo nunca desmentido ; Fe for preci~o fazer· verão actos de bravura que muito rer.ommendárilo 
se um appello, exigir um esforço hero1co; o paiz !B 08 soldados do imperio que tomArão p•rtd naquella 
ha de mostrar digno da posip11o que occupa entre os memopvel jornada . 
povos livres e independentes. Fallou tambem o nobre senador ainda na columna 

Proseguin4o, o nobre senador perguntou quaPs oa expedicioa~ria do Apa, e perguntou quem era o cu). 
motivos da.demiss11o dos generaes da armada e do pailo, Fd uma· que;t!o aebatida aqui por muitos 
exercito. Mais de uma vez já o governo tem tleela- âias, e creio que depois do que houve o nobre sa
rado, tanto ne&ta como na outra camara, quaes tos- nadvr nilo p d1a culpar o governo dos successos que 
!em esses motivos; no men retatorio, para o qual oecorrêr~o aquelta expedição. dizendo que o coronel 
remelto o nobre senador, acharã S. Ex. quanto possa Camisão internou-se no terrilorio inimigo por obe-
satisfaze-lo A paginas 13 e 22. Etl mesmo jã os decla· diencia á ordem superior. · 
rei na discus.•ilo do requerimt•nto do nobre senador A ordem meramenlll condicional, como sabe o 
pela província de. Goyaz: nenhum dos generaes que senado, tinha a ido expedida cerca de um anno antes 
se reltrárão deu causa a conselho de guerra; por mo- de dar-se o facto. Occorrêrão circurnstaneias que 
tivo de molestia retirarão-se depois de.haverem pres· persuadirão aquelle brioso militar ser occasiilo asada 
tado no campo os serviços mais relevantes. N4o ha·· para 0 movimento que empuhendeu: e nAo sei por 
via necessidade' de submette-los a conselho de guerra que 0 governo deve ser o culpado de um facto que 
como entende o' nobre senador. · não foi consequencia de deliberação su~. mas que 

O Sn, Po11rBu :-Não, não pro tendi tal, perdóe. ainda assim não desluslrou o nome brasileiro,. p·Jr 
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quanto aqualles que se achArão em circumstancias tão d~dics A causa publica em cireumstancias tão dif;. 
difficeis, nilo desanimArão jãmais, dando provas de ficais. 
coragem e resignaçii.o. E a muito de proposito deixei de responder A uma 

O Sa. PoMPEU:- Apoiado nllo digo 0 contrario.' proposiçilo do nobre senador1.1Jue magoou-me, por-
' que homens de honra e mora Idade como póde ser o 

O ~a. MINISTRO DA GUI;IDRA-:- « O que penso sobre nobre senador.. .. . 
a posição do nosso exer~1to»; J~ o declarei com fran- · · 
queza. Disse S. Ex que o nobre marquez de Caxias O Sn. FunrAno:-Põde ser Y não é? 
em seu officio preparou o espírito publico para no· O Sn. MINISTRO DA GUERRA:- .. e como t!, nilo 
ticias peiores. O nobre · marqaez de Caxias disse a podemos com calma ouvir de S. Ex. expressões acer
verdade; a verdade é tambem a que o governo ha bas, soltas contra o ministerio e contra um ~artido 
de dizer ao paiz, elll quem suppõe muito bom 1enso inteiro, como essa de ser um perigo para a sltuaçllo 
e muito patriotismo para não lhe occulhr aquillo o ter .. se moralidade· e probidade, g:aalidades que. 
que elle t•:m direito de saber. se suppanha não serem apreciadas pelo governo. ISto 

O nobre senador reproduzia algumas censuras jll é demais. 
reRpondidas e feitas na outra camara ou nos jornaes. O Sn. IIINISTI\O DOS NEGOCIO& ESTRAWGBinos :-. 
E' verd&de que S. Ex. teve o cuidado em d1zer que Apoiado. 
nilo garantia. S. Ex:. disse: (lendo). « Previno de o SR. 1\!INISTIIO DA auBJtRA :-Prevaleço-me, pois, 
que nlo garanto os factos· • • • • • » do ensejo para protestar contra semelhante propo-

S. Ex. nllo garantiu esses factos e fez bem, porque siçii.o, que não esperava ouvir da boca do nobre 
alguns delles jà forilo respondidos cabalmente na senador. · -
outrs camara, outros silo até innrosimeis. S. Et. disse m~is que forlo promovidos por actos 

Fallou o nobre· seaador na remessa de tropas de bravura officiaes que n~o. estiverilo em combate •.. 
accumuladas em navioe de inferior lotaçito compre· Desafiei então o nobre senador, e o desafio agora 
juizo da sande das praças. Como jfl respondi na para declinar os nomes desse~ olliciaes; estou ha
oalra camara, posso asseverar com o meu testemo- bilítado para mostrar a inexactidilo de semelhante 
nho, com o de todo Rio de Janeiro, C'JUe isso é ama affirmativa, t~nbo aqui as.ordens do dia, em que fo· 
inexactidilo. Tenho assistido a todos os embarques rilo elogiados, mencionando-se os combates em que 
de tropas, n~o faltei ainda a um só; nunca forão as entrârilo esses officiaes. 
praças accumuladas da maneira. por que acredita o Forllo promovidos por actos de bravura 10 ofti-. 
nobre senador; é in~xacla essa informação que ci~es; seus nomes esllo mencionados nas ordens 
S. Et. bebeu em algum communicado ou corres· do dia que tenho aqui, e lodos se achilo no campo. 
pondencia çle jornal, posso garanti-lo com ci meu Se isto não é exacto, aponte o nobre senador um no
testemunho. Tenho ~xaminado, descido a todós os me sequer Forilo promovidos por merecimento f 1 
compartimentos dos vapores, e se as praças não silo officiaes, qutl estão lambem no.camJlo, A excepçllo 
tão bem acc9mmodadas,como seria para desej 1r, nilo de um, que chegou ha pc uco deJlois de ter prestado 
são ar.cumuladas em detrimento de sua saude; as serviços relevantes no commando do 1• corpo de 
condi~ões hygienicas silo sempre consultadas. exercito. 

Mu1to menos é verdildeiro o facto de se embarca- Os mesmos officiaes que Cario graduados, por 
rem moribundos. As praças antes de se embarcarem serem chefes da classe, tinhilo tambem serviços de 
são Iodas inspeccionadas pela junta medica; ha até guerra; a promoção lhes compelia na lórma da lei, 
rigor nesses exames; a e; te respeito são terminantes Repito, tenho aqui as ordens do dia em que e: tão 
as rP.commend~ções não só para a côrte como para mencionados os combat~s, os serviços relevantee, os 
as províncias. Sa na occasião do embarque acontece actos de bravura· de cada um dos 10 officiaes pro
algu!Da pra9a queix:ar.-se de doença, P.rocede-se im- movidos. 
mediatamente a uma mspecç~o. e, verificada a exis- O nobre senador faria um grande serviço A ver,la
tencia de algum solfrimlmto, deixa ella de seguir. O de, o que está muito de accordo com o seu caracter, 
mais das vozes, porém, a~ moles tias allegadas no ~e acaso nB habilitasse a reconhecer que eu fui illu
acto de embarque são simuladas. E' pois destttuida dido; eu seria o primeiro, ainda que o nobre sena-. 
do menor fundamento a noticia C'JUe teve o nobre dor me dissesse particularmente, a vir perante o 
senador do embarque de moribundos. senado declarar que liavia sido enganado; a minha 

Esta asserç[o é 1gual A outra que o·nobre senador lealdade me aconselharia esse procedimento. 
ainda repetia no seu discurso. de ter o Sr. Dr. Ho· O SR Po~IPEU:-Ouvi do Sr. barão de Cotegipe. 
mem de Mello, quando presidente _do CearA, man· 
dado para a córte homens moribundos. Sendo 00• O Sn. IIIINJsrno DA GUBRI\A :-A minha que silo é 
vido o Sr. Homem de Mello, deu ao governo infor- com V. Ex. e não com o Sr. barão de Cotegipe. Te
mações satisfactorias; e o ex-presidente do CearA é nho lido este anno moitas occasiões de entrar em 
um funccionario muito discreto, incapaz de faltar à liça com o honrado senador pela Bahia, e de apre
verdade. ciar a sua lealdade; . mas a discussão agora ni!o é 

com elle. V. Ex. ll quem deve proporcionar-me 
occasii\o de reconhecer quaes são os officiaes que 
forilo promovidos por actos de bravura sem terem 
entrado em combate. Fui accusado, e portanto es • 
tou no meu direito provocando-o a que me propor
cione os meios de defesa. 

O Sn. PonPEU :. -E' bom modo de responder. 
Ü Sn ~IINISTI\0 DA GUERilA :-Não serà bom modo 

de responder, mas eu podia dizer a S. Ex.· que igual
mente não é hom n1odo de arguir e de lançar asser
ções inj uslas o odiosas sobro um governo que se 

.... 
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Nilo preciso exercer patronatos, nló tenho aftlba- C~ :lias os renovou com grande proveito para os éo
dos na reparti~ão da guerra, procuro pautar os meus fres publicos, diminuindo em uma hypothese trinta 
actos pela ma1s rigorosa justiça. Pôde ser que me contos e tanto por mez, e em outra noventa e tantos. 
tenha enganado, liei de enganar-me muitas vezes E' natural, rep1to, que os fornecedores tenblo gran
como Jlóde acontecer com o nobre senador; far-me~ des lucros, porque estio sujeitos a grandes perdas e 

· hia S. Ex. grande serviço se quizess(e pudesse con- o governo nilo lhes garante o risco. · 
veneer-me em ver de acastellar-se no vago, onde nilo Disse 0 nobre senador que comprarão-se em Cor-
pôde ser respondido convenientemente, rientes carros de lenha a 1208, quando os partícula-

« Nos hospitaes ha grande esbanjamento, disse o res os compravilo a lOS. Nilo consta que tal acon
nobre senador, só no Corrientes em um mez despen- tecesse; 0 que sei é que a libra de lenha comprou-se 
derilo-se 20:000SOOO, cobertores do valor de 6S000 a Jlrincipio a tOO rs. depois foi aquelle preço dimi
venderilo-se a tOOSOOO. » Sr. presidente, o serviço nuido Jlradualmente a BO, 60, ao e lõ rs. o mesmo 
doa hospil,es em algum tempo era com elfeito muito pesso dizer a respeito do preço extraordinario das 
defeituoso, para este ponto chamou-se a: attençlo pipas de agua a que ae referiu .o nobre senador; sobre 
dos generaes, e eu tenho aqui um çfficio em que o o que tambem foi S. Ex. mal informado, pois que o 
jleneral Polydoro diz o seguinte:(l.endo.l•Quanto aos maximo a que subiu aquelle pr1 t 1 foi de quatro mil 
hospitaes, t6m elles tomado muito me hor asp' c to, e tantos réis, mas desceu finalmente a f 8200. · 
e sua administração póde-ae dizer que é hoje regular, Disse mais o nobre senador que chegou o escan
acereacendo que ah tem s.e coaservado, com mais dalo a tal ponto que o cal~ado e fardamento, dis· 
frequencia, o chefe da repartição de saude munido trahido dos nossos depos1tos, venllla-se publica
das ultimas instrucções, mandadas executar por mente em Montevidéo. E' verdade, deu-se o facto, 
y, Ex.» Em junho do arino passado o general Aguiar, tendo 
· Por isso disse eu que o nobre senador onde não noticia disso, drigi11-se ao nosso ministro. o cjual, 

foi inexacto e injusto para com o governo foi ana- entendendo-se com o chefe politico, verificou que 
chronico. O que a esse respeito referiu S. Ex. teria varias peças de fardamento que estavilo sob a g11arda 
cabimento no principio da guerra. · de um official nosso erllo vendidas em leilão. 

Tendo tido denuncias de abueos nos hospitaes de O official foi mandado responsabilisar, o em vir-
Corrientea, apressei-me em escrever ao marquez. de tu de de sentença do conselho ·de gu~rra, modificada 
Caxias, chamando a sua attenclo sobre este assumpto pelo conselho supremo militar, fot demittido; 11m aar· 
e pedindo-lhe algumas informações. O Sr. marquez gentocomelle connivente foi condemnado a um anno 

· de Caxias em uma carta de tS de fevereiro do corren- de prisão: vé-se pois qua o facto nlo é novo, e que 
te anno respondeu-me o seguinte: (Lenr.lo.) aDiz-me seus autores jUorlo punidos. 
·v. Ex. que no hospital de Corrientds ha abusos e Fallou o nobre senador contra o (acto de liberta· 
desvios, que talvez possilo ser prevenidos : haverão rem-se escravos da nação, reputando illegal a medida, 
sem duviila.... Mudei toda a administração dos mas devo ponderar a S. Ex. que tendo o governo a 
hospitaes, ordenando ao conselheiro chefe do corpo faculdade ile liberta-los mediante uma certa quantia, 
dd saude que estabelecesse ali o seu quartel e vigi- nilo vejo porq11e o não pudesse fazer, destinando-os 
asse os hospitaes : hoje nada mais me consta que ao serviço do exercito, para o qual engajão-se ha-
inereça ser remediado. » meus por meio de um premio e ile gratificações, 

Portanto, nllo ha aetu~lmente esses grandes abusos Nilo direi que seja um acto em tudo regular; mas 
que suppõe o nobre senador. Ha de haver alguns, nas circumstanciaa actuaes e extraordinarias de uma 
para que nega-los 7 é esss a tendencia invariavel em guerra uterna a censura é mal cabida. Quanto ao mais, 
circumslancias extraordioariaa de certos ramos do direi que na época llloriosa da nossa indepen~encia,. 
servico da administraçilo militar. O tino e o zelo do bem como das rejlublicas sul-americanas, a liberta
generãl saberi contê-la, nilo consentindo em esban- ção de escravos foi um recurso usado. . 
Jamentos. . O nobre senador esllgmatisou desapiedadamente 

Nilo é de crer que a som ma avultada de 20:0008 o indulto concedido a alguns presos de Fernando, 
tenha se despendido em um mez no hospital de Cor- que estão prestando bons serviços no exercito em 
rientes, como asseverou o nobre senador, assim como operações; reputou aquelle acto uma immoralidade 
nilo é exacto que cobertores de 6S venderllo-se a sem par na historia, a nlo ser o facto praticado P'lo 
tOOS. Ao menos de mar~o do anno atrasado até o general russo e.m Moscow. . . 
presente posso garantir ao nobre senador com o tes- Nilo ha partdade no proce~1mento escrup~loso 
temunho de dous dignos f11nccionarios da repartiçilo que teve o governo a este respe1to com o facto hiato
da guerra, que ali servirllode chefes darepart1çilo !is- r~co citado pelo nobre sena~or, . 
c1l que tal ·tacto nunca se deu. Os cobertores erllo Em 22 de outubro de 1866 expedi um aviso exi
co~prados a cinco e seis mil e tantos réia; os mais gindo inform~ç~es circumslanoiadas sobre os.preaos 
caros, isso mesmo poucos, 8 ou 10, fol'llo comprados daqnelle Jlres!dto, que, pelo tempo decorrido de 
a 20S; erilo c.obertores de Iii para officiaes gen~raes. pri~lto, pela nat~reza de seus crimes, pelo seu pro-

Os fornecedores tiverllo grandes lucros, disse o cedtmento ulter~or merecessem o perdão, afim de se 
nobre senador. E' natural; é esta a esperança que os applicarem ao serviço do exercito aquelles que esti
leva a encarre~ear-se de um serviço que não é ise~lo vessel!l no caso de prestar sem~l~ante serviço, onde 
de risco e contrariedades. O que posso, porém, 10- poderlilo completar a sua rehabtlllaçlo. 
formar ao nobre senador, é que, findo o prazo dos N~ aviso, a que alludo, dizia eu o seguinte ao 
contratos de fornecimentos, o nobre marquez de prestdente de Pernambuco : (Lendo.) 

'} 
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!C Podendo haver entre ~s .Presos que estilo cnm- d~ nobre sena~or, mas muitas dellas ji forito por 
. prmdo sentença em o prestdto de Fernando de No~ mtm respondtdas na eamara dos Srs. deputados, 

ronha al~uns que ainda. possllo ser uteis ã sociedade, como seJa a relativa ao fretamento dos transportes 
•endo afê oa seus serviços aproveitados no exercito e preço das comedorias, com que realizei grandes 
nas actuaes cir~umstancias, quer o governo imperial economias; outras silo de no torta improcedencia, e 
saber quaes são os que jã têm cumprido dous terços eu nil.o devó por mais tempo cansar a paciencia do 
da pena nos casos de cr~me grave, e metade nos de senado, e por isso ponho aqui termo ao meu dia-
menor gravida~e. nilo se comfelllplando os que se curso, · 
ae~are~ cumprmdo sentença em consequencia de _ 
cr1me mfamante. Para esse 11m deve ser organisada . . . · 
e remettida à esta secretaria de estado uma relação DISCURSO PRONUNCI!DO lU SESSÃO DE 18 DB ·SIITEIIBRO 
dos presos que s6 achilo 11as condições indicadas, DE t867. 
m~ncionand~-se todos. os esclarecimenlo1 sobre o 0 SP, &UveiPa da!llo&ea:-Sr.presidente, 
cl'!me, ~s Ctrcum~tanCJ.as do m~smo, C! te!'IP0 da o brilhante discurso que o senado.acaba de ouvir do 
pruiio,a mdole e dtsposlções phystca dos m~IVtduos, nobre senador pela provincia do Maranbiio causou 
e em geral, tudo que possa melhor ~erv1r para o · . . . 
governo deliberar sobre semelhante assumplo » no meu espmto uma Impressão qne até ce~lo ponto 

Colligirllo-se os precisos esclarecimentos sobre a conlra&ta c,om a outra que me causou, !la dlast o do 
natuma dos crimes e sobre a moralidade dos indivi- nobre presidente do consel~o, ~uando, r~sponaendo 
duos (tenho aqui o relalorio da commissito nomeada) ao nobre sena~or pela provmCJa da ~alua, autor da 
acompanhando aquelles esclarecimentos uma relaello em.enda que foi approvada llm 2• drscnssilo, relor
de setecentos e tantos presos. D~stes forilo apeÍ!aN qn.tu os argumento~ deste nobre sena~or com as se
tirados cento e tantos, sendo que no presidio de Fer- gumtes p~lavras. Disse o nobre presidente do ~on
nando havia mais de mil presos; á vista do trabalho selh.o, e disse uma grande verdade f{lle eu folg.ae! de 
da eommisslo, depois de rigoroso examP, concedeu- ouvir de sua. boca, por9ue tem uma tmpo~tane1a III!· 
se o perdão não só a alguns que estavito em circoms· me~sa .na trrste aclualula~e de tantos per1gos pubh
tancias de assentar praça, senão lambem a outros in- cos , drsse o nobre presidente do conselho es.tas 
teiramente inhabilitados, que torn~rilo-se igualmente palavras, em ~esposta .ao nobre ~enador pel~ Bah1~: 
recommendaveis à clemencia imperial; assim o per~ «.Nun~a 0 P81Z se achou em Circumstane1as mats 
dão aproveitou a algnns seplua~enarios, a eegos, .pa- dlfliceJs do q~e as actuaes. » • 
ra!~ticos, etc., e estes volvêrilo ao seio de suas fa.· O Sa. BARAO DE CoTEGIPE :-Apoiado. 
m!lias. · · O Sa. SILVEIRA D! MoTu:- Note o senado. que 

Portanto, o facto é perfeitamente justificado sob o nobre senador argumentava contra § S• do art. 36 
o aspecto moral, e nllo é sem exemplo nos nossos que dava ao governo autorisaçilo ampla, indefinida 
annaes. Tenho ,aqni o decreto re!erendado p~lo . para reformar os quadros das .repartições P,U~Iicas .e 
Sr. Cunha More1ra, no tempo da mdependencta, alterar os ordenados ;e a respe1to deste arbltno, gue 
com matando as penas de varios presos, para servi· o nobre senadvr pela Bahia JUlgava exa«erado, d1zia 
rem na armada nacional. o nobre presidente d J conselho: «E' verdade1a attri-

0 decreto diz o seguinte: ( lentl? ) . . buiçio é ~ai to impo~tante, o. ~rbitrlo é muito grande; 
« Querendo, por effettos da mmha 1mper1al ele- mas as cueums.tanc1as do paiZ nunca forlo como as 

meneia, fazer graça a alguns dos presos existentes a actuaes. » . · 
bordo da nAo Presiganga que, por suas idades e · E' a impressão, Sr. presidente, dessas palavras do 
mais circumstancias, podem, já de algum modo pn- nobre presidente do conselho que contrasta, como eu 
nidos de seus delictos pela prisão e mais trabalhos di8se nas primeiras palavras do meu discurso, com a 
que têm so1l'rido, prestar amda serviços i sagrada impressão que me causou, ha pouco, o discurso do 
causa da independencia deste imperio, sendo em- honrado senador pelo Maranhilo ; e contrasta, senho· 
pregados quer como soldados do batalhão de artilha- res, por que alegrou-me,consolou o meu espirito, g_ue 
ria' de marmha do Rio de Janeiro, quer como mari.. so!Tre muito as dores que o paiz sente e as experi
nheiros e grumetes a bordo dos navios da armada menta; alegrei-me, c•msolei-me com essas palavras 
nacional e imperial, hei por bem commufar aos da do.nobre presidente do conselho, por que ellas at6 
relação junta, assignada por Luiz da Cunha Moreira, certo ponto deviio in~pirar-me alguma confiança. Os 
do meu conselho de estado, ministro e secretario de governos que não conhecem os perigos em que se 
estado dos negocios da 'llarinha, as penas a que por achilo, as difficuldades com que lutila, estes alo sem 
sentença houverem sido condemnados em os servi- dnvida os governos mais perigosos; o.s governos, 
ços que na mesma relaçllo lhes slo designados • quando não estão a par da situação qne elles com-

TamLem nilo é semelhante facto unico na historia; mandlto, devem ser immediatamente condemnados a 
o nobre senador nilo ignora a institai~tilo das com- deixar o commando do estado. 
panhias de discipliniL que, compostas de individuas Assim, pois1 senhores, essas palavras do reconhe
reputados incorrigíveis, vllo servir na Argelia nos cimento das d1fficuldades da situação actnal me de
batalhões denominados- da Afríca, - creados vem sem duvida alguma inspirar a conOança, por 
pela ordenança de 3 de junho de 1832. Os deserto- que vejo que o governo estA penetrado dos peri~os 
res francezes, condemnados aos trabalhos publicos, da situação em que elle estA dirigindo os negomos 
quer civis, quer militares, silo readmiltidos aos cor- publicos. Essas palavras, Sr. presidente, impoem ao 
pos para isso desi~nados. ministerio uma grande responsabilidade, por que é 

Amda tinha mutto a dizer sobre outras asserções preciso que o governo, diga ao paiz quaes silo essas 
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grandes diffiéu!dades e perigos -em que .nos achamos,, -que a causa principal. dos perigos publieos vem· de 
e em gue elle tem .. de.dirigir os.negoci_os do .Estado · uma guerra mal. começada' e mal sustentada: ~s.to é 

Senliores, as d1fficuldades e.os ,per1gos do estado o que lhe dóe, 1sto é o·que pede o-seu sangue e o 
actualmente j~ nlo estilo no mov)ment~ ascendente, s~u vintem; e portanto elle nito :vai a outras cauau, 
est~o ~o movu~ento. descen~ente, as d1ffieuldades e d1z: a causa é a suerra mal começada e inalausten
os per1gos da s1tua~ilo actual J~ não est~o na esphera tada. 
da especulaçilo .e olíservaçilo do s~bio; o povo &P,alpa O Sn. PoMPEU :' _ Apoiado 
.e sente essas dlfJlcu!Jades e per1gos, por quea utua- • . 
·çlto actual chegou ao ponto extremo .de pedir ao O Sn. SIL~liiA QA MoTTA : -Mas, mal começada 
povo, ·ao rico e ao miserava! nesta lei .de orçamento 11orque ? .Pois as nossas fronteiras nilo forilo. assola· 
que nos occupa uma grande IJ.UOta dos seus haveres, (las p~lo despota do ·Paraguay ? os nossos· irmãos e 
por que o povo sente que a lei do orçamento vai .tri- patnc1os de Mato~~Groaso nilo. aoffrêril:o tanto com a 
bular até o miseravel ; por .que o povo sente que as mvasil:o paraguaya' os nosso9 ,patrícios-do llio·.Gran~ 
circumstancias da guerra tem exigido o sangue de de do Sul não solfreril:o invasão por S Borja 7 Uma 
seus filhos ; e, quando o JlOVO sente o sacrilicio de eolumna de padaveres de Estigarribia como se .cha• 
sangue e de sua pe~uena fortuna, não se póde dei- !DOU ao depois, uma columna paraguaya nlo paaseiou 
xar de dizer que elle apalp~ os perigos publieos ; e Impunemente. desde S. Dorja até Uruguayana? N«o. 
mã é a hora em que os governos deixão.que o povo tom?u essa mdade e nil:o fez horrores ? Os nossos 
apalpe os perig 1s publicos, que elles estejão aoacces· patrtr.ios soffrerilo mas nil.o desanimflrilo, é verdade; 
so de todas as compnihensõea. porém, senhores, é preciso dizPr como disse Thiers 

Esta é na verdade a situaçilo actual, e o nobre pre- -no seu b.ello e ultimo discurso a respeito dos nego
sidenle do conselho, eu lhe faço esta justiça, pro- cios do Mexico: « As situações creadas ou nascidas 
nunciando no p ·rlamento, com a eol~mnidade com do erro não se sustentão » E' a unica proposiçilo 
que o fez, a confis!ilo de que o paiz nunca passou com que elle podia narrar, sentir e bmentar, como 
por tran~es t~o a!Uargosos como. os actuaes, impoz eu l~m~~tll, a so~te ~o. h~roico e desditoso príncipe 
As camaraslegulallvas, nos derradeiros dias em que Max1m1hano que fol-VJebma na America. de um erro 
estilo reunidas, o dever immenso de entrarem em da Europa. 
si, na sua conséiencia, e pergur1tarem ao governo: Assim, senhores, a guerra, que nós aceifámos, do 
1 O que mais é .. preciso para vencer os perigos pu- Paraguay, e que foi declarada ãs nações civilisadas 
blicoa? » em um memorandum. do .nosso ministro no Rio da 

Slo os ultimos dias da nossa re!pon~abilidade; ~rata, quando .for~o conhecidas as priJ!!eiras hosti
nós tomamo-la por mais que se amesquinhem as l!dad~s •. os pr1me1ros actos attentatonos co~tra a 
attribuições e as .f11ncções do senado brasileiro, pre- provmcla do Mato-G~osso, e .a tomada anter~or do 
tendendo o governo arrebatar a nos1a influencia po- vapor MarquP.:r: de Ol111da; esses actos de ~ce1tação 
litica. Ao menos com a minha palavra protestei e de declaração de guerra ao Paraguay, rnamfestados 
5em:pre contra essa ousada tentativa. (Apoiados.) no docume!lt~ solemne. de um mtmorandum do go
Nós temos uma grave responsabilidade se acaso dei- vern~ brasileiro, man1~estãrilo qae a guerra que o 
:xarmos estes Jogares (por estes .Ires ou quatro dias) Brasil sustenta, ou que 1a fazer, não era uma J!ler~a 
e entregarmos a situação. unicamente á direcção do' contra 0 Paraguay, .m.as uma guerra contra o presl• 
~overno, que nos confessa que a sociedade brasi- dente do Paraguay li 
!eira estll no maior perigo em que se tem v:sto, e Ora, Sr. presidente, desd11 que uma naçlo, que 
nilo inquirirmos· qulies são os remedios extremos. tem motivos legilimosdefaz~r aguerraa outro povo, 

Senhores, como estamos nos derradeiros dias, nós a outro governo, :a outra naçlio ; que tem justas cau
devemos .dizer as derradeiras palavras ; retiramo-nos sas de guerra, para fazer figurar no documento so
da acena quando um luturQ, não remoto, encerra: lem.ne de uma declaraçilo ou mamfesto, ou de uma 
tantas complicaçil.es, creadas pela imprevidencia,' a.cc!taçilo de guerra; diz em um documento diploma
tantos azares quasi inevilaveis, que é nosso dever l!co que a guerra. não é declarada ao Paraguayt mas 
apontar para a causa do erro e do perigo. · B!m ao seu presidente, qual é a posiçilo, qual ê a 

De onde vem a gravidade dos perigos politicos ac- Situação .em que o governo se estabeleceu, para po
tuaes? Vem, Sr. presidente, de um facto bem sim- der contmuar esta guerra e poder acaba-la 7 Porven
ples. E' preciso que sejamos syntheticos para ser- tura, senhores, a guerra que nós fazemos, é sómente 
mos breves, porque o governo naturalmente não á pesso.a do pr~sidente do Paraguay, ã entidade re .. 
quer .muitas discussões : o tempo é pouco, os seus conhec1da offic1almente por todas as na~ões civili
defensores jã fustigilo o senado por occupar-se de- sadas? . 
masiadamente em iliscutir: e, portanto, é preciso. Senhores, se acaso a guerra foi est~be!ecida debai
que nos-ab1tenhamos quanto fór possível. · . xo deste ponto de vista falso, segundo o direito das 

s~jamos syatheticoa. Donde vem, qual é a razão· gant~s, então nós podemos dizer .que a guerra gue o 
principal dos perigos publicos aetuaes? O povo a llr:ISII faz ao Paraguay, ou .a guerra declarada no 
quem eu quero approx1mar~me o mais que fôr pos- mem?r~ndum do govemo brasileilo nlo é a guerra 
sivel nestas horas de perigo, de quem eu desejo re- do d1re1to das gentes é a guerra de .intervenção, que 
ceber as primeiras emanações e aceitar as inspira- quer absorver a soberania ~ue elege os governos:; 
ções, • . e ~nlão nós estamos na pe1or das condições, na 

o Sn. r. ÜTTONJ: _ Apoiado. pe10r s1tuação em que o governo do Brasil pó de .se 
. conservar, pód~ se man_tcr . em relação à guerra qut 

O Sn •. SJLVIIIPA DA ·MOTTA:- •• , o povo d1z· nós fazemos, ahãs com Jllsllça1 contra o Paraguay. 
23 



'I 
I 
li 
l ,, 

i I 

'I 
i'' 

1 

178 :APPENDICE. 
Senhores eu confesso que desde que vi estabele- · O SR. PARANnos: -E o ministro brasileiro ha de 

cida a causa 'da legitimidade da guerra brasileira con- tomar lambem a defesa do seu acto. 
tra o Paragua:r. em relação ao chefe do estad~ do O Sá. SILVEIRA Do\ MorTA:-Sim senhor; mas eu 
Paraguay, eu disse:« Esta guerra nilo póde t~rm1~ar dirijo-me ao ministro. 
bem, porque na hora em que nós formos v1ctor1o- 0 SR. PARANnos: _Mas eu julgo-me lambem res-
soa, r.omo eu ~spe~o que havemos de ser, na ho~a ~m ponsavel. 
que formos. VICtorJOsos, então o governo brasileiro · . 
tem de fazer o.papel talvez de faccioso, impondo, O SR. SILVEIRA Do\ MorrA:- E' sempre a minha 
elle e os seus alliados, ao Paraguay um go•erno com regra: deixo os soldados porque estes fazem o que 
o qual elle tenha d~ !ratar I E em que occasiilo, e em lhes mandilo os capitiles, ou presuma-se que só fazem 
interesse de quem serã constitui!le esse gl!lverno, o que lhes prescrevem as instrucções. 
ainda n:o meio da fumaça ~os canhões v!ct~riosos? o SR. PARANnos :-Mas é em todo ·caso injustiça 
AnteveJo que não serã nos mteresses brasileiros I tirar do manifesto 0 tratado da tríplice alliança . 
. Senhores., não ha duvid~, a causa da nossa mil 0 SnSILVEIRA DA MorTA:-Neste nilo posso fallar; 

situação é a guerra,ea noss~s!luação é falsa pel~ ma· v Ex. está me pondo em diffieuldades, isto ê falta de 
!lei.ra porque está sendo fe1ta a guerra. E depo1s eu generosidade. 
11e1 ao modo porque ella se sustenta.. o Sn. PRESIDENTE : -Attençito. 

Acho qne na verdade o nobre senador pela pro- · 
vincia daBahia, que analysou com tanta proficiencia ~SR. SILVEIRA DA ~IoTTA :-Estou fallando da 
e patriotismo os negocio~ da rendição de Uruguayana, obrJgação. 
teve muita raziio; e eu apP.laudi muito quando elle O SR. PARANHOS :-Então a reserva de V Ex:. le

. disse: « O governo bmslleiro entestou o barrete va-o a imputar ao manifesto um acto posterior e 
phrygio com a corôa imperial. » delle inteiramente independente ? 

Foi na verdade, Sr. presidente, o que aconteceu: O Sa. SILVEIRA DA MeTTA:- O memor11ndum é 
entestou-se o barrete pbrygio com a coróa imperial, anterior ao tratado. 
isto é, poz-se a legitimidade do nosso governo, que 0 Sn. PARANHos.: _ A exposição de motivos do 
é filho ila nossa soberania nacional, ã mercê de uma . 
tentativa igual do governo do Paraguay, se elle a manifesto não era obrig&ção internacional, e menos 
pudesse fazer, de nos de11larar a guerra dizendo .que para as Ires n~ções alliadas. 
não a fazia A nação brasileira, mas ao monarcha O SR. Du.s VIEIRA : - Só. se ha de fazer com 
brasileiro I E' o que disse: asares e revezes são a justiça e imparcialidade a d1scussilo das c~usas da 
consequencia dos erros e das falsas posições I guerra, depois della acabad~; .e eu que. até ~OJ& te~ho 

Não sei desta difficuldade como é que 0 nosso r~presentado o papel de y1cl1ma exp1atom, .he1 de 
governo tem de sahir, que instrucções elle terá dado dizer ao senado e ao pa1z o que fiz e a razão por 
para esta perigosa missão a que vai enviado o nosso que fiz. 
collega senador pela província das Alagôas, que na- O Sn. PRESIDENTE:- Attenção. 
tural'!lente tem de s_er t~cado por esse ~spmho na o Sn. DIAS VIEIRA:- E' esta a razio porque o 
occasi!Io da n?ssa VIctom, que é o ma1s que nó~ nobre senador tem visto o meu silencio calculado 
podemo~ deseJar •. Ell~ ha de resolver o problema de durante esta e a sessão anterior. 
consegu1r uma vtctom sobre o Paraguay conten • A · d 
tando-se com a derrota do seu presidente, mas não O Sn. PRBSIDENTB DO CONSELHO:- po1a o. 
com a derrota do povo paraguayo I O Sn •. S!LVEI_IIA DA MorTA:- Entilo espero que 

Ora, senhores, na verdade, nós não podemos S. Ex. duã aqulilo que fez, e o qu~ nilo fez.' 
elucidar mais este facto; elle tem. as dobras de O SR. DIAs VIEIRA:- Não declino a mmha reg
algum mysterionos documentos queamdapertencem ponsabilidade; e felizmente no sanado estão tGdos 
ás sessões secretas. Eu fallo do que vem no doeu- os que mais directamente concorrerito para a direc
mento publico, fallo só no memorandum, o pri- ç§o da guerra desde seu começo, e podemos em 
meiro documento em que appareceu a idéa errada tempo deslindar tudo. 
e funesta de que a guerra não era contra o Paraguay, o SR. SILVEIRA DA MorrA :-Sr. presidente, eu to
mas contra o seu c~efe ; fallo só desse do~u!Dento quei neste facto porque é delle que data a mi!. situ~
que false~u toda~ s1tuação do governo bras1let!O na çiio da nossa guerra; é este facto que ha de influir 
questilo d1plomallca que ha de trazer-lhe espmhos ainda para grandes difficuldades e que ha de inutili
os mais agudos no.s n~gocios que lega á diploma.cia sar os esforços que o governo estâ fazendo, .ou (jUer 
qu_e se lhe segu1r, d1fficuldades que não ,Podtilo fazer, Jlara sabir das dificuldades actuaes. E fique 
deixar d_e passar aos outro~ documentos. E agora, registrado, fique-se sabendo que quando as difficul
Sr. pres1de~te, que ~sse espmho P!lnge, e que ha de dadas surgirem por causa deste erro de apreciação 
chegar a fer1~ ~ goleJar tal.vez ma1s sangue ; e deve de um governo que abandona as relações do direito 
a responsa~1hdade recah~r sobre o governo que das gentes, que troca o papel de inimigo, segundo o 
cre?u esta &I~u~ção: pertence ~o nobre co\lega, meu direito das gentes, pelo de interventor, de usurpador; 
amigo, ex-m1~1stro dos ne~oc1os estrangetros nessa fique consignado 0 facto, Sr. presidente, porque as
época, a explicação deste Jacto. ton certo, Sr. presidente, que um~ g_rande parte dos 

O Sn. DIAs VIBIM:- Aceito com muito prazer a esforços do governo, d~ s_eu patnollS!IJO e dos s~us 
responsabilidade que me toca. · delegados, e dos seus mm1stros em m1ssno espec1al, 
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hão de sem duvida achar grande estorvo na execuçllo 
de todos os nossos compromissos diplomaticos com 
os nossos alliados por causa do ponto de vista em 
que se collocou a questlo da guerra contra o Pa-

0 SR. MINISTRO DOS NI!GOCIOS ESTRANGBIIIOS : - A 
concluslo n!o é logica. . . 

O Sn. SILVEIRA. DA. MoTTA: -A este respeito 
basta; em um parlamento basta. Emflm, que nlle 
baste, fique isto, o publico julgarA. Eu dizendo 
diante de VV. EEx. que o nobre senador pelas Ala· 
góas é o enviado extraordinario em missilo especial, 
e nllo sendo contestado, devo concluir que é. 

raguay. · 

0 SR. PRESIDBNT! DO CONSELHO : - V, Ex, disse 
cousa mais grave quando disse que a guerra era in-:' 
justa por ser contra o governo e niio contra a naçlo 
paraguaya, e nós nllo protestamos ainda: hei de 
protestar em tempo. 

O Sn SJLVIIIRA DA MoTrA : - Eu nllo disse que 
era injnata. 

0 Sa. Pll!SlDEftTE DO CONSELHO : -Disse. 
O Sn. SILVIIIIIA DA MorTA: -Nego. 
0 Sn: JIIINISTRO DOS NEGOCIO& ESTIUNGBIROS :
Disse; 
O Sn. SILVBIIIA DA MoTTA : -Nego. 
0 Sn. PnESIDENTI! DO CONSELHO : -E' confra O di

reito das gentes, disse o nobre senador~ 
O SR. SILVIIIRA DA MoTTA: -Uma guerra feita ao · 

chere da nação e nilo A nação é contra o direito das 
~rentes; isto disse ~ su~tento, e y. Ex. nlo 6 capaz 
de provar o contrario. 

Este é o erro de apreciaçllo. 

· Ora, Sr. presedente, quando destes factos se dito, 
quando 6 reconhecido . que a causa principal dos 
nossos males, dos per1gos actuaes é a guerra; e a 
guerra nasceu damnada por uma f.lsa apreciaçlo, 
como é que nós podemos ter esperança de sahir com 
jlloria e proveito desta difficuldade? Na guerra sem 
duvida o .melhor resultado é o das armas. Mas fl~u~ 
remos, senhores, que apertando o sitio de Huma1tA, 
crescendo as . agnas do rio Paraguay, passando a 
nessa esquadra, atacamlo- os reductos, e derrota· 
dos as paraguayos entrincheirados em HumaitA, 
tomando-se ou entregando~se o chefe da naçllo 
com quem nós. estamos em guerra, qual é o re· 
soltado da apreciaçio com que esta guerra estA 
sendo feita contra. o chefe de um estado, e nllo 
contra esta naçlo? O governo actual tem sem duvida 
uma grande responsabilidade por ter precipihdo a 
noss11 intervençlo nas lutas intestinas doestado orien· 
tal; por ter declarado guerra a esta republica antes de 
estar preparado para ella. Por essa politica bellicosa 
responderA perante o paiz. Mas a responsabilidade 
do emmorafldum nito é sua ; ba de porém ter a he~ 
rança desse erro, ha de ler as difficuldades da solu
cilo. Por isso eu dei muito peso ãs palavras do nobre 
presidente do conselho. Eu ~stimo que elle reconhe· 
ça, que elle tentêe a profundidade dos males que 
estilo imminenfes. Eu quero que o governo vejJ', 
ainda meBmo quando pareça que elle está descuida~ 
do, o perigo. em que eslã, porque na hora em que 
eomeçarem,Sr. presidente, os nefo1'ocios diplomaticos, 
na hora em que o ministro.dos Estados-Unidos, que 
estã no Paraguay, dada a hypothese de uma victoria 
nossa, de uma tomada de (fumai!A, de um lriumpho 
cc·mpleto; na hora em que o ministro dos Estado
Unidos repetir as palavras de suas notas, que jA 
publicou, eu nlio sei que posição funest~ fo1 esta 
que se reservou ao nobre sanador pela província das 
Alagóas para ir terminar esb solução I 

Mas, emfim, como os nobres ministros nllo que
rem que eu tire essa indueaçlo a respeito da missão 
especul, eu nllo posso dirig1r as palavras que tin~ 
de dedicar ao meu nobre collega: nilo o chamo mata 
ministro em missilo Bbpecial. 

Passarei ao segundo ponto. 

Senhores, foi por isso que eu disse que aprecio 
muito a verdade que encewlo as palavras do nobre 
presidente do conselho. Eu pretendia principiar o 
meu discurso elogiando-as, e por isso é que di1se 
que a impressão que ellas me causilrão contrastou 
sobremodo com a impressão do brilhanhl discurso 
do nobre senador pela província do Maranhão. Não 
me demoro mais neste topico. 

Não o terminarei porém sem dirigir ao nosso no
bre collega, enviado ex:traordinario em missão espe· 
cial para o Paraguay .... 

O SR. DARÃO DE CoTEGIPE : - Não é official. 
O Sn. SILVEIRA. DA MorTA.:- E' official desde que 

não é contestado. 
O Sn. I' REsiDENTE no CONSELHO : -A V. Ex. não 

se tem contestado nada. 
0 Sn. niiNISTRO DOS NllG•'CIOS ESTRANGEIROS: -Ain

da não h ou v e um aparte. 
O Sn. SJLVEIIIA DA MorTA : -Mas o silencio me 

hasta para ou tirar a consequencia • 

Sr. presidente, o segundo ponto em que devo to
car para provar que a situaçilo t! difficíl por causa 
dos erros eommettides, este segundo ponto jã foi 
muito devassado ~elo nobre senador que me prece
deu pela provínCia do Maranhão. 

Mas, senhores, neste ponto eu nilo posso deixar 
de disc111ir, como jà fiz quando tratei da necessidade 
dos inqueritos sobre os nego~ios da guerra, guando 
tratei da infeliz expedição do coronel Camisão, a 
margem do Apa. 

E esses erros da ~uerra consistem, podem-se fD!l· 
di r todos em uma expressão de que use1, falta de um
da de de pensamento e de acç~o. 

Daqui é que provém sem duvida alguma a dem~ra · 
das nossas operações, e talvez mesmo, c~mo ~e diz, · 
alguns revezes que temos tido, algumas V1ctor1as que 
deixámos de ter. . 

O nobre senador pela provincia do Maranhilo Jl 
tocou !!.este ponto em parle; é um fact~ gue se póde 
liquidar; não é do tempo dos nobres mm1stros, mas, 
eu quando trato da ~ruerra na altura em que encaro 
esta questão, não tenho em vista fazer recriminações 
a este ou águelle minislerio, fallo do facto comple
xamente. Essa falta de unidade, de pensamento, e 
de ac~ão revela-se sem duvida nenhuma de um mo· 
do ev1dente, comparando duas datas bem celebres, 
que são a reudi~ão de Uruguayana e a passagem do 
20 corpo no Ap1pó. A rendição de Uruguayana foi 
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no dia·l3 de setembro de 1865, e a passagem· do 20 nistro honesto· nilo pó de dizer ai razões com que fun
corpo foi a 23 de junho de 1866. · da menta uma disposição de lei sem que ellae: se con· 

E' sabido de todos que á rendição de Uruguayana siderem como antir1mente as razões dos preambulos. 
seguiu-se immediatamente a organisaçi\o do 20 cor· A' vista das reservas e reslricções do nobre mini&· 
po, dando-se os primeiros passos para esta organi- Iro, eu votava pelo§ 3• do art. 36 (e se apparecer 

. ~M~o, quando ainda o ministro da guerra gue tinha estabelecido por elle, votarei), mas nilo posso volf.r 
estado em Uruguayana ali se conservava. Ora, note pela· emenda do nobre ministro; com ella verillca-sa 
o senado que este 2• corpo, organisado em selem- o caso da emenda peior que o soneto. 
bro da 1865, com destino especial, se~undo se di! se, O Sa. PI\ESIDENTB no coNSELHO: -Pôde reatahe· 
de operar em um outro ponto, só a 23 de junho de lecer, se quizer. 
1866, nove a: dez mezes depois, fui que passou o o Sa SILVEIRA DA MoTTA: _E' 0 que 0 nobre mi· 
Apipé, a 40 leguas pouco mais ou menos das 'fres · d · 
Bocc1s1 

e pôde approximar-sPh ficar fazendo parte mstro ev1a ter Mto, a meu ver. O artigo da maneira 
d · d d · d generica porque estava concebido, com as reservas e 
o nosso exercito, operan ° e aixo das o r ens· do restricçõcs que o nobre ministro pt•Z em seu discurso, 

general em chefe, d · 11 
Ora, senhores, é possível fazer a guerra com um po 11 car entendido de modo qua o nobre ministro 

disparate de vistas.desta naturez,? Havia um. eorpo queria menos que aquillo· que estA aqui na emenda; 
. nil.o se especiffcava. Mas agora: na emenda- o nobre 

em operações com uma potencia alliada; outro já ministro lilkrmou todos os interess~s adquiridos peh s 
tinha passado a primeira difficuldade, que foi o e1lnregados publicas, a11gravou a sorte delles. 
Passo da Patria; mas 9 ou lO mezes depois de E.,.. b d · 
organisado este 2• corpo, destinado para outras ope· 'u a un o, acúmpanho inteiramente o nobre mi-

õ f · . nistro nas razões que deu para fazer consagrar na 
raç es, como o1 expresso, é de repente deshnado nossa Je.,isl~ 1140 uma reslrice.ào ao auamento do 
a vir reunir-se ao l •! Asdm sacrificou-se toda a " •· r " 

d · d 11 d · funccionatismo ; e estou que é uma chaga nossa 
concepção, lo a a um a e 6 pensamento que linha (apoiados); é preciso que se restrinja esta carreira 
havido, ~ue era de atacar o inimigo quasi pelo para se abrirem outras, (Apoiados). 
mesmo I anco por onde agora se eslá operando, Abundo nas idéas do nobre ministro, sinto q.ue 
segundo os planos do Sr. marquez de C1xias h · 
Desde então nilo se reconheceu que era necessario a mUitos annos a esta parte quasi todu as adminrs
f d' · · 1 !rações 1êm cabido M erro de alargarem em vez de 
azer uma I versão ao immJgo, attaca- 0 por um restringirem essa tendencia, e, pois, desde que veiu 

11an~o, cha!Jla·lo a defender a passagem do Tabi- um. ministro que diz: é pr~eiso reslringiro.funccio-
CUarJ em erma, pua qnc as operações do to corpo 1 1 1 d 
pudt'ssem ser seguidas de vantagem na suaaggressão 1 na Jsmo-eu es 00 ao seu a o, 
Entretanto este facto reunido ao conjuncto de cir- Porém, s~nhores, o sentido generico em que es
cumstancJas que o prccedêrão, a extensão que o go- lava concebido o paragrapho linha a vantagem sem 
ver no dava a respeito da organisaçilo do 20 corpo, do duvida de dar arb1trio aos futuros governos na orga
destino que clle devia ter; todas est~s circum&tan- nisação de outras reparticões ou na conservação das 
cias servem para comprovar, como já comprovei com actuae1; tinha este grana"e prestimo; desde que va· 
a combinaçilo destas datas, com a data da occupação gasse um Jogar, desde que esEe Jogar fosse preen
de Miranda e Nioac, e dessa marcha s~bre o Apa, chido palo accesso legal, ficava vauo o derradeiro; o 
que o governo tem deixado aggravar os males da gover~o não o deveria prover, havendo o artigo 
guerra pelo modo por que ella tem sido sustentada : genaneo como estava. 
não tendo sido outro o defeito principal senão a Mas do modo por que esll concebida a emenda, isto 
falh de unidade, de pensamento e de aceito. I! o arbítrio explicado na emenda a respeito de todas 

Em tudo a mesma fal h de unidade ~e vistas do as repartições, ou das que estão especificadas, e ain· 
governo O glorioso combate naval do Uiachuelo é de da mais em vista do 2• par~grapho onde as diz : 
1l de junho de 1865, a passagem de Cuevas e Mer- ou quaesquer outros empregados aproveitaveis, que 
cedes pela nossa valente esquadra é de 12 de agosto nã~ puderem ser incluídos nos novos quadros, esta 
de 1865. Entretanto Robles aind~ estava em fin~ tle idtla vaga de aproveitaveis terna a emenda muito 
setembro n~ Rincão do Souto; a 28 de outubro pouco aprovei lavei, porque assim o governo póde 
passava o Passo da Patria e o nosso exercito em nada ter o arbilrio de fazer quantas contradansas guizer 
podia aux1Jiar a acção da esquadra, porque o exercito de em ~regados de umas para t·utras repart1çõe~, 
estava nessa data (28 de .outubru) a 65 Jeguas de dis· p~ra ~e1x~r algumas vagas, ou com o pretexto de dJ
tancia depois da sua sabida da Concordia, e só chegou. mJnulr o pessoal. 
a IUachuelo a 14 de dez~mbro. Senhores, quando o nobre ministro defen~eu o 

Agora, Sr. presidente, vou passará questilo que ar I. 36, deu como razão não só a necessidade de di· 
tem estado proximamente em discussão, a emenda minuir o funccionalisrno, nllo só a neceuidade do 
do nob1·e presidente do conselho. . pôr um embaraço· a grwernos esbanjadores (como 

Sr. p~esidente, vou tlizer ao senado ama opinião tem havido) para não crearem empregos, para não 
a respe,1t0 des\a cmenda1 que talvez alguem JUig,ue exercerem tanto patronato; nilo só deu esta boa ra·· 
excentrJca. Faz1a tenç~u uc votar pelo §~o do art. 36 zão, mas tarub~m mostrou que ha empregados que 
como estava, acho que a emenda é pe10r qu~ es~ij recóbem comrrmsão ou porcentagen~, que ficavão 
paragrapho. v~tava por elle c0m as explicuçues que d;masiadamente elevadas com o augmento de novos 
o nobre presidente do conselho dtu, com as reserva' impostos. Mas porque o nobre ministro nlio limitou 
ou reslricções que elle fez, que para mim fazem a sua emenda aos empregados que tem porcenta
parte lia lei; em um governo rapresentativo, um mi- gem, c1ue são os empregados da arrecada~ão? Então 

~· 
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o nobre ministro poderA comprehender na classe Mas trata-se de executar uma' obra; ·o ministro res• 
dos empregados da arrecadaçlo todos· os empregados p~ctivo estll dentro da orbita de suas allribuições 
de fazenda, são as repartições que mais regorgilão decretando-a; contratada a obra, expede-se um avisG 
de . pessoal; o !besouro, !besourarias, alfandegas, ao ministerio da fazenda, communicando·O; é uma 
são reparli9ões em· que se di auperabundancia de ordem, porque o ministerio da fazenda deve-se con· 
empregados. E' este um mal muito grande, princi- siderar caixa dos outrosministerios; é tio· competente 
pai mente nas províncias em Cfue .se vai acostumando para contestar despeza de outro ministerio, como 
os provincianGs ao mesmo VIcio da côrte de encai- serião competentes para pôr duvidas os outros mi· 
xarem seus filhos nas rApartições publicas ; só se nisterios em relação As despezas do da fazenda. 
desvia algum para a carreira cornmerc1al, quando não Pelo nosso orçamento o· ministerio dafazenda tem 
tem protector, e esse é maia feliz, porque acho que a attribuiçllo das despezaa que estão a seu eargo,para 
é infelicidade ser empregado publico. is~D. leiJ! a competente verba; a respeito· destas o 

Assim, 118 o nobre ministro, fazendo a emenda, m!D!ster!o da fazend~ é tio co~petenta co~o t! o 
a acommodasse A ,ua muito boa raziio ·de igualar 08 m1msterJO do,s nego e~ os estrangeiros a respe1to das. 
ordenados, estou que o senado nilo podia deixar da de•ta rep_art!çllo, E!J. niio. comprebendo porta~to 
votar por ella, porque o pensamento do senado creio essa supenor~d~dd mm1ster•al. . . . 
ser conceder autofiSaçilo para reformar 08 quadros O nobre mm.•stro de estrangenos _quer, por exeBl· 
das reparticões de fazenda, que são as que participão pio, dar uma ~Juda ~e custo a urn ~lplomata; é na
da . vantagem dos novos impostos com a porcen- lural que tenha hav1do confertnc!a antes com seus 
tagem, . col!egas; porqu~ ha de ser prec1so alguma cousa 

. ma1s ~;~ue um av1so ao thesouro, para que se dê tal 
Mas, senhores, agor~ que trata~ os da orgamsaçilo quanlla da verba tal do orçamento? 

dos quadros de repartições publicas, vem a propo· S D · · 
silo pois se trata de arrecadação de despeza pu- . R, IAS DB CARVALHO: -Nem o miDJbtro da 
bli~, manifestar uma idéa que ienho a respeito fazen~a contesm. 
deste objecto, idéa que tenlio da refórma que é O SR. SJLVEIIIA DA MonA:- V. Ex. nlo est:l na 
necessario fazer nas repartições publicas, que eu pasta da fazenda. 
desejo, f•9o votos para que dos primores das ca· O Sn •. DIAs DE CARVALHO:- Mas sei o que o 
maras legislativas saia algum homem que queira nobre senador estA dizendo. . 
realiza-la. O SR. SJLVBIIIA DA MorTA:- Isto tem seus con· 

Senhores, todos nós concordamos em que, como formes. Esta arrogação do ministerio da fazenda 
disse, as repartições de fu;enda são as que regorgitliG tem vindo de uma mil intelligencia, de uma ·muito 
de ressoai; não ba duvida que ~ão as que t~m pes- erronea intelligencia que se tem dado 11 algum 
soa de mais. Mais quereis saber a razão por que artigo das disposições permanentes' da lei do orca 
todos os governos dão este predomínio á repartiçllo mento, ordenando que o minislerio da fazenda 
de fazenda,esta primazia deaquiohoar melhor de pes· fiscali:e se as depezas decretadas pelos outros mi
soal.do que todas as outras repartições? Não f•llo nisterios estilo d<ntro dos credites, e das verbas que 
j~ das secretarias de estado, porque de prox:ima data lhes estão concedidas; são os casos unicoa em que o 
para cá os ministros derno melhor pessoal, mas ha- ministro da fmnda póde arrogar-se o direito de 
hilitado, melhor aquinhoado ; mas em relaçào A conhecer dos actos d~s outros minislerios, e de 
todas as mais reparticões os empreJrados de fazenda dizer-lhes : « Estll esgotada a verba do orçamento 
silo os mais bem aquinhoados Quereis saber a para ~sse serviço, e nào ha credito aberto, ou, tam • 
razilo por que? Eu vo-lo digll; é porque todos os bem está esgotado o credito. Mas esta é a intelli
ministros de fazenda (níto sei se o nobrA ministro ~encia lig;l que ~e devia dará disposiçilo permanente 
está atacado desta doença) estão persuadidos que da lei do ~rçamento (e é à isto que se refere o Dúhre 
o ministro da fazenda é superior aos outr.,s mi- senador por Minas, â verific~ção se a despeza est~ 
nistros; como elle é que tem a bolsa do dinheiro, na verba ) niio é esta a intelligencia lradiccional do 

, examina insensivelmente, surrateiramente, com !besouro: entende-se que, como o thesouro é quern 
tal ou qual superioridade a despeza que se faz, dá o dinheiro, é elle o fiscal da todas as despezas 
de modo que o seu collega no ministerio que tem dos outros mir.isterios 
necessidade de decretar uma despeza é quem O que se segue daqui é que o thesouro precisa ter 
a aprecia no seu ministerio; verbi gratitJ o mi- um pessoal muito maior, porque o !besouro chama 

· nisterio dos trabalhos publicos tem de fazer uma a si essa attribuiçiio, chama 11 si a de~endencia de 
dedpeza; é elle o competente para estudar esta des- I• dos os ministbrios, torna-se a ulllma ralio de 
peza, o modo, a fórma por que ha de feze-la, a res- lodos os negocies. 
ponsabilidade ~ Ioda delle, contrata uma obra, é elle Eu entendo que o modo de reformar esle estado 
quem formalisa as condições do contrato; porém Ira· do cousas é mui I~ sim pias; é necessario que o nobte 
ta-se do pagamento, e ahi diz o ministerio da fllzen· ministro da fazenda reduza o !besouro ãs suas legi-
da, isto não está d~reito, n~o pago. limas proporções do estacão de arrecadação ; é pre-

0 SI\. PRESIDENTE DO coNsllL!IO :-E' mal foi to. ciso que cada ministerio ienha na sua secretaria uma 
0 s s M , 0 ? secç~o d~ sua despeza e uma pagadoria sob sua res-

R. ILVEIRA DA OTTA ·- que · · · ponsabilidade, Assim como o ministerio da marinha 
. O Sn. PREBIDENTI! DO coNSELHO.'- Se o que estil c o da guerra tem sua contadoria, tem sua pagadoria, 

d1zendo fosse verdade, era mal fe1to. é preciso que cada ministerio tenha sua secção de 
O Sn. SILVEIIIA D,\ MorTA;- Oh I se ó vordailo. dcspeza propria. 
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UMA voz : - Todos têm. . . se de um sy&tema geral de refórma das nossas repar, 
o Sa SILVEIRA DA MoTTA: -Eu sei que todos lições, e uma das r~fórmas que deve fazer é, como 

têm& s~eg~o a que V. Ex. se refere ; mas V. Ex. jà disse, dar A cada .secretaria ~e estado uma conta~ 
sabe bem o que eu estou dizendo: O que têm esses. doria B uma pagador1a, .e reduz1r o thesouro A quarta 
ministerios ? 'fém uma secção meramente de regia- parte do~ seus e~pregados, ou a menos, ,que aerlo 
tro ; têm tilo sómente uma sec~ilo incumbida do re- ent.ito mullo auffic1entes para fazer o serVIÇO de fis~ 
gistro da suas despezas. cahsar a arrecadação. As funcções do thesouro fi~ 

. · · carão reduzidas As est~ções de arrecadação, As col~ 
UMA voz • - Que fiscahsa a despeu. lectoriaa As alfandegas As mesas de rendas e entlo 
O ~a. SJLVEI~A DA MorTA:- Tem U':Jl& secção in- par11 qu/ ter elle tanto; emprPgadcs? . ' 

oumbrda do reg1~!ro de suas despezas, 1sto é para sa· Uma outra idéa implica com esta autor~saçilo para 
ber-se.quanto eluste dentro do orçamento para se reformar os quadro! dos empregados publicas ; é 
poder ordenar nova despeza, porém, .legali~a~ão das que rsta ref(\rma deve ser acompanhada de outra 
despeza~ ~ão ~em .. Eu entdndo; Sr. pres1dente, que que é indispenNavet para que as repartições sirvlo 
se os .mlnuter1os hvessem uma secção ~u uma con- ao publico, e sirvão ao governo sem os embarapos 
t~dorra para fazer as funcções de regular~sar, e le~a- que 0 publico encontra no serviço dellas; é preciso, 
hsu o pagam~nt~ de s~a ~espeza propr1a, espec1al, convença-se o nobre ministro, reformar o nosso sya~ 
cada llllmsteno tmha d1re1to de dar ordem sobre a tema do papelorio nas repartições publicas. A's vezes, 
caixa do theso.u:o para se fazerem as despezas sob para se fazer um serviço insignificante .•• 
sua responsabilidade. . 0 Sn. !'RESIDENTE DO CONSELIIO: -Apoiado isso 

Este syatema presuppõe a existencia do tribunal sim. · ' 
de contas, que as tome a todos os ministerios, e tam· 0 Sa. SILVEIRA D.l MfiTTA :....;., •• vai 0 negocio ao 
bem ao da fazenda, que actualmeate é um ministe- amanuense, ao 4•. escripturario, passa ao 3• depois 
rio sem fisca\isaçlio alguma, além da fiscalisaçilo par- para 2 •. depois para 0 1, ; quando estA no to escrip
tamentar, a que todos os outros e!Uo tambem su· turario é preci!o ir ao chefe de secção, depois para 
jeitos, e que desgraçadamente se tllm tornado nulla, 0 contador, depois para 0 bi$po (o director) e final
porque todas as prerogativas do parlamento, desde mente pnra 0 ministro 1 
18W, têm sido successiva e syslematicamente usur-
padas, até chegarem ao ponto em que se achão. Orça- O SR. DARÃO DE CoTRGIPB : -Na alfandega qual· 
mentos de termalidade, resoluções supplementares qu~r despacho preciu de 14 assignaturas e As vescs 
de orçamento e eleições viciosas da c9mara tempo- ma1s. 
raria, senado sem dire'to de fazBr politica, e ulti- O SR. SILVEIRA DA lforu: -A pobre parte pre
mamente tres annos de guerra relaxArão as relações cisa enfiar muitas vezes aquelles corredores do lhe
legitimas do poder legJslativo com o executivo, e souro ; depois o papel precisa ainda ir, supponba• 
reâuzirão a tlscalizaçi!o parlamentar a uma phantas- mos nós, ao contencioso, e então ahi tudo é conten· 
magoria. Portanto, se a tiscalisaç1io parlamentar n~o cioso, é a repartição· das duvidas I 
basta para os outros ministerios, que não baste tam- Portanto, senhores, o nobre ministro, se està em 
bem para o da fazenda, e cree-se o tribunal de Gontas, veia reformadora, aproveite-a, porque realmente ha 
que fiscal!se t~do.s, mas quA desapp:ueção as condi- necessidade de reforma-s ; é necessario, nllo eó redu· 
r.ões de mfer1ondade e de subordmaçl!o dll todos zir o pessoal, contrariar as inclinações viciosas para 
os ministerios ao da fazenda. · o funccionalismo, senão lambem diminuir a porcen• 

Esta é a doutrina que eu procuraria realizar nas tagem dos empregados, porque ella vai crescor muito 
relações reciprocas dos ministerios. com os novos i1npostos; é preciso tudo isto; mas é 

Catla ministerio deve ter uma contadoria e uma preciso principalmente systematisar nossaa reparti· 
pagadoria para a tlscalisçilo e pagamento das despe- ções, dar a cada u1na das secretarias de eslado sua 
zas que lhe são Jll'Oprias. Twha cada ministerio o autonomia, que o ministerio da fazenda tom usur
direito de dar ordens sobre a caixa do !besouro para pado. 
se fazerem as despezas sob sua raspoRsabilidade ou o Sa. PRESIDENTE no coNIELIIO : _ N1Io tem, nem 
para a gradual provisão das suas pagadorias, evitm- podeoJ ter. 
ito-se os inconvenientes dos saldos desnecessarios 
nas pagadorias. No momento em que 0 nobre minis- O Sn. SILVFIRA DA MoTn: -Não tell', mas devem 
tro da fuenda entende que elle deve accrescentar ter, porque no momento em que o nobre presidente 
alguma eousa ás ordens dos outros ministros, é por- do conselho. sustenta que os outros ministerios não 
que os outros ministros são t•nentes e elle é capitão. podem ter sua antonomia, S. Ex. consagra o princi

pio de supel'ioridade de ministro da fazenda em re .. 
O Sn. T. 0TTGNI:- Isto é logico. laçi\o a seus collegas , e então quando se der o acci~ 
O Sn. SILVRIM DA MorrA: - Se acaso o nobre dente da presidencia do conselho estar reunida, por 

ministro da f;,zenda pódo contrariar uma ordem de exemplo, com o minist~rio dos nego~ios ostrangoi
outro ministerio e dizer:« Não ctwlpro », Herá uma ros, ou outra qualquer pasta, nós teremos algum con· 
boa organisaçilo, pó de ser, conforme o systema; flicto de jurisdicç:lo, porque o ministra da fazenda 
mas então o nobre ministro da faze11ila é superior é superior, s1gundo a op1niilo do nobre presidente 
aos outros ministros; os senhores aceitem o papel do conselho, ó quem deve ter superioridade sobre 

Port~nto, este negocio de reducr.ão dos quadros as out1·as antonomias, é o decuriào; de sorte que, 
do~ erupregadlls publicas não ú nciocio tão simples quando o ministro dos negocios estrangeiros, verbi 
como parece; ou tendo que o govorno devo occnpur-' ara tia, não for presidente do conselho, ficar<\ sempre 

Jl 
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debaixo da ferula do deeuriilo. Isto, Sr. presidente, 
é uma irregularidade, é um abuso que os ministros 
da fazenda tOm consagrado, e para que elles pendem 
muito decentemente, e por isso quasi todos têm ca-
bido ndste abuso. . 

Portanto, se o nobre ministro estA de veia refor
madQra, aprove! te a occasiilo que é boa; estamos 
com a guerra, nmguem disputa nada ao governo, o 
nobre ministro tem nesta lei do orçamento autori
sações como nunca re concedêrão a governo ne
nhum, pela razio que S._Ex deu, e eu dou hm
bem; tem todas as autorisações, estA com uma dic• 
tadura completa, e uma vez que é decuriilo dos 
outros ministros, e dictadura de decurião, ha do ser 
inexoravel. 

0 Sn. DARÃO DB COTEGIPE:-Apoiado, 
O Sn. SILVBIJI.\ DA MorTA: -Portanto, como ae 

trata de reformar as roparliçõos publicas, eu quero 
dar ao nobre ministro e dou com confiança autorisa· 
çilo para isso, mas era preciso que S. Ex. me desse 
arrhas até certo ponto ilo uso que ha de fazer desta 
autorisaçilo que lhe dou; é premso que S. Ex. desista 
da necessidaíle de ser decuriilo de seus collegas ; eu 
quero que elles lenhilo aut~nomia, que sejão tão mi· 
nistros como S. Ex:; não quero que S. Ex. diga« silo 
ministros como eu, rr.as, quando se tratar de certas 
cousas, hei de pôr-lhes o veto. » por que entilo é 
preciso que elles andem de cabeça baixa com S. Ex. 

Repito, Sra. uma vez que S. Ex. está na veia re· 
formadora, é preciso que aproveite-a ; estou fanan
do consciencioeamente ... 

0 SI\, PRI!BIDENTE DO CONSELI!O:- Apoiado. 

tisfaça isto e aquillo que !alta: » nllo, senboreR, o !be
souro não faz isto, cada duvida vem por sua vez ; 
satisfeita a primeira, vem a segunda; satisfeita a se
gunda vem a terceira; emfim custa muito chegar ao 
ponto da decisllo.. · 

Ora, quer o senado saber qual foi a ultima duvida 
com que o thesouro vei u para negar o meio soldo a 
essa senhora. Foi a seguinte: como a lei do meio 
soldo exige que se prove que a mulher estava em 
communbão com o marido, isto é, que nlo estavá di· 
vorciada ou separada delle por deshoneslldade, e 
como a viuva a que me refiro tinha justificado que 
na occasiilo em que o marido morreu ella nilo podia 
eshr em companhia delle, porque se achava na Re" 
publica Argentina, o thesouro veiu com esta du
vida. «A s~pplicante ainda niio provou que estava 
com o mar1do quando elle morreu». Agora me re .. 
cordo do nome dessa senhora, chamava-se D. Do
lores. 
. Vi esse. grande desproposito (!lm amigo meu me 

tmha ped1do para obter esse me1o soldo) e contei a 
historia ao nobre senador por Mato-Grosso, que 
era entlo ministro da fazenda ; S. Ex. riu-se dessa 
exquisitice do !besouro e depois, nilo sei se fui eu 
mesmo quem fallou a S. Ex , ou se foi um seu ami
g~. ~ meu que era entilo presidente do conselho de. 
mm1stros ; o Sr. mmJuez de Caxias, que conhecia 
muito o official fallecJdo; o caso é que recebi uma 
carta do nobre senador dizendo-me : • Cessar•o aa 
dôres de D. Dolores: (ioilaridade) IA mandei ordem 
para que se lhe pague o meio soldo ». . . 

Eis ahi, Sr. presidente, como um facto destes 
deixa caracterisado o qne ê o thesouro. Ora, o 
nobre ministro que tem vontade forte, que tem es
pírito e que ealll em meio de reformas, ponha cobro 
a essas cousas. 

0 S11.. BARÃO DB COTEGIPI : - A's dôres das 
parles. 

O Sa. SILVEIRA DA MorTA : - ... estou desejando 
achar um homem atirado mesmo como é o nobre 
presidente do conselho, para ver se faz alguma cou
sa de ulil; embora !aliem, digão o que quizerem, 
faça o nobre ministro algu_ma cousa de util, acabe 
com o papelorio das repartições, (apoiados) com 
esta enfermidade do nosso bureau, com a necessi
dad& de ir um pobre homem 20 vezes a uma repar
tiçllo e ter de atravessar 30 mesas, para chegar a .de· 
cisão de uma cousinha alôa. A's vezes para cobrar 
50$000 a que nilo sacrifica um pobre pre.tendente. 

·Uma viuva a quem se concede meio soldo ou uma 

O SR. SILVEIRA DA MorTA: ~ Soft'rem muilo; o 
!besouro fatig1, irrita; desespera uma pobre parte, 
porque cada duvida é esgravatada por sua vez. 

Portanto, é preciso acabar com o papelorio das 
repartições, e jâ que o nobre ministro nlo )lóde aca· 
bar com o papelorio-moeda, faça- S. Ex. isso para 
compensar o papelorio-moeda, acabe com o papelo· 
rio aos bureQux. Po• causa de 50S, quanto -tempo~ 
quantos passos perdiauo·í' .. :; =~"·" vai na JlliBta do 
ministro, ji esti no gabinete, ainda nilo voltou as
signado, tem de subir para a conferencia, vai Sua 
l'llagestade ver os 508 que se tem de dar » ora isto é 
de um paiz bem admimstrado? 

pensão, que dependencias não tem até o ponto de 
ser lançada em folha para receber todos os mezes 
esses mingi!>ados vintena I Jâ contei uma vez aqui 
no senado uma historia que comprova o que acabo 
de dim. 

Senhores, o !besouro é isto, eu conto o facto, o povo 
todo o julgue. Tratava-se da viuva de um coronel, 
commandante de um corpo de fusileiros que esteve 
na batalha de Mo11te-Caseros. Este homem não mor
reu em combate, morreu no Rio-Grande do Sul, 
quando voltou o exercito brasileiro, commandado 
pelo nobre general marqucz de Caxias. Sua mulher 
que era argentina, morava em Duanos-Ayres, e, 
morto elle, requereu o meio soldo; fez asuajusti
ficação na fórma da lei perante o juiz dos feitos da 
fazenda, preparou os seus papeis, certidão de obito, 
fé de officio, etc. etc., tudo senhores, em rFgra. Mas, 
a cada documento que ella apresentava era preciso 
uma campanha nova, porque o !besouro não 6 III 
reparliçito de pegar nos papeis e dizer « Aparte sa-

E' preciso acabar com esse papelorio, e um doa 
meios que o nobre ministro tem de acabar com o 
papelorio é reorganisar as secretarias dos outros mi
nisterios. Com o pmsoal que tem as secretarias, 
que hoje estilo muito bem constituidas1 e com al
gumas addições que o nobre minhtro da fazenda 
I hes f~ça de empregados de contabilidade do !besouro 
que fiquem pertencendo a essas secretarias, S. Ex. 
pótle organisar as contadorias dos ministerios e re
duzir o thesouro )lublico ã quarta parte e a monos 
dos seus empregados, fa~endo assim um set·viço pll.
blico immenso. 

l'llas eu reconheço que para so fazer essa reforml\ 
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não é bastante sómente alterar os quadros doR em- O Sn. SILVEIRA D.l MorTA :-·Estamos no fim da 
pregados publicas; a alteração dos quadros só por si· sessão. 
não basta, porque no systema geral d~ papelorio o· O SR BARÃO DE CoTEGIPB: -Proroga-se. 
pPss_oal actual é nec~ssar10, convenho msto: Nas'rd- 0 Sn. SILVEIRA DA MorrA:_ Eu .tinha .tenylo de 
part1ções que re~org1tito de emprega~os, d•z-se que descer a.cada uma das generalidades e fazer emendas, 
o trabalho é f!JUito, e em verdade as~m1 ~· mas é ~m visto que j~ ,passou uma emenda; en.tendo que faria 
trabalho esterll, superfiuo,que ~e podia ev1tar ( ~pota- um serviço ao ministerio em tirar do orçamento se
dos.) Portant?, o que é prec19o ~que se deixe .de melhantes generalidades; . porém, senhores, níio 
vexar o exp~d1ente ~om esses tram1tes desneeessar1~s posso tomar a responsabilidade de fazer emendas, 
q?e se têm mlroduzJdo nos nossos boreaua: de admi·. sou um homem que vive só, estou comigo, senhores, 
n1straçilo · e muito cnntente sempre. Os homens que emendão 

.ora, adoptado .este meu systema, fica rito os nobres sllo aquelles que tem seqnito, que tem quem ~s 
mmJstros. ~manCJpados da tutella, em que estio do acompanhe, os chefes de partido, as notabilidades; 
nobre. mmJstro da .fazef!da; aetu~lmente ello pupil· mas eu não me tenho nesta conta sou um homem 
los delle, e nlio ~ 1~to aiDda o pe1or, ~~vezes a tu- condemRado... ' 
tella não é do mm1stro d~ !azenda; se fosse delle 0 Sn. Po!IPEU ·-Nilo apoiado. · 
era supportwel, o nobre mm1stro da fazenda é ho- _ · . 
mem superior, 0 saber é força ; mas As vezes um mi- O SR. nAnAo DE CoTEGIPB :-Por quem 1 
nistro sente que quem lhe põ~ embaraços é um be- O Sn SILVEIRA DA MorrA:- .•.• sou um homem 
delho do thesouro,· e isto é o diabo I (Hilaridade.) impossivel, e o senado sabe que os homens impos~ 

Esses inconvenientes que tenho not~do a respeito si veis .... 
do thesouro, notão-se lambem a respe1to de outras o ~R. BARÃO DE CorE&IrE · -São os mais peri-
repartições ainda,e sempre do ministerio da r~zenda gosos' ' 
as alfandegas .. Parece q11e o ministerio da fazenda é ' 
que es~. mais viciado.· Trata-se agora de fazer di- O Sn SILVEIRA ~A MorrA:- .... sã? olhad.os até 
nheiro, e isto deve sAr de modo que nllo vexe tanto mes!'lo pe!os partidos c.om ce~ta repuf,\'nancJa; os 
0 povo. o nobre ministro ainda nilo sabe em que parhdos d1zem :-EIIe é 1mposs.1~el para lá, portm!o 
est! mettido com os novos impostos; 0 povo ainda Dã_? vamos tomar a responsab1hdade de suas o pi-
não percebeu b~m até onde a cousa chega, isto vai ·mues • • · · . · 
até o ultimo contribuinte, e eu tenho algum medo de O SR. T. OrroNI :-E' verdade . 

. certas generalidades estendendo o impo~to de pro- o SR. SILVEIRA DA MorrA:- ••.. vamos mostrar 
fissão, e o ·imposto do valor locativo; tenho muito qne não andamos .com ells. 
receio de que a generalidade em que estilo concebi· 
dos estes impostos vil suscitar nas provindas o alar• O SR. T. 0TTONI:- E' verdade. 
ma de alg11ns intereESes. O SR. SILVEIRA DA MorrA : - O$ senhores, por-

O nobre ministro deve ter presente que um inno- tanto, tenhii.o cuidado comigo. ( rmaridads.) · 
cantinho reg11lamento do censo, uma especulaçii.o de O SR DARÃO DE CoTBGIPB:- Deixe estar que nós 
cadastro, regulamento promulgado por um dos ho- temos. 
mens mais notaveis que tem ti,fo o imperio, homem 0 ·Sn. PoMPEU : _ Tambem ha impossives entre 
de bem, o mais inolfensivo, que.de11 sempre os maio- nós? 
res penheres de si em todos os actes publicas 
( npo1adoa); é (um nome que nilo posso pronunciar O SR. SILVEIRA DA MorrA : -Não qnero fazer 
sem reverencia e emoçiot} o Sr. marquez de Monte- diligencias para vencer minha impossibilidade, por 
Alegre (apoiados) o nonre ministro deve ler pre- isso não otrereço emendas : entendo que o facto de 
sente que esse .regulamento promulga~o P,O~ um h o- se offerecer eme~da é uma pretenção que só deve .ter • 
mem a quem nenhum dos partidos faz1a mJnstlça de um chefe de parbdo, como é o meu colleg' e am1g1> 
contestar as qualidades que acabo .de enumerar .. , o nobre senador pela Bahia. Nllo tem S. Ex. offm-

0 SR. T. 0TTONI: -E' verdade. cido tantas emendas? Porque? Elle bem sabe a 
O Sn. SILVEIRA D.l MoTTA:- ..• esse regulamento, razão por que o faz. 

cuja redacção foi commeltida a um homem como O Sa. PRBSIDBNTB DO CONSELIIO : - Porque nãD 
era o Sr. Candido Baptista de Oliveira, um regula- eslâ só .•. 
me!Jto com todas estas condições de vida foi prepa- O SR. BARÃO DB CoTEGIPB :-Quantas tem cabido ... 
rahvD de uma revolução no norte.. . 0 M · o Sn. PoMPEU ·-E' verdade Sn. SILVEIRA DA or~A: -.Tem cah1do, p~rque 

· · V. Ex. m1smo cede, verb1 gralla,_por generosidade 
O ~n. SiLVEIDA DA 1\loTTA :-.•. porque enten- com o nobre ministro da guerra: V. Ex. mesmo ce

dell-se que o censo era uma espeeie de ,vJaria da de, depois de mostrar que é tenente de milicias. 
Fonte, e eu tenho medo que se vist:1 al~uma Maria (Hilaridade), · . · 
da Fonte com alguns artigos deste orçamento. Por isso é que não offereço .emendas. Mas não 

Portanto·, algumas generalidades ao orçamento perco a occasiao. Uma vez que o nobre ministro 
(estnu fallando das generalidades) deviilo ser emenda- olf~receu uma emenda, hei de lhe lembrar que aqui 
das, e eu fazia tenção de descer ao exame de cada ha generalidades na classificação dos impostos novos 
uma dellas. q11e pedem envolver alguma m!l .interpretação. Eu 

O SR. »AnÃo DE CoTEGIPE :-Agora temoslempo, IJUizera dizer .mais ; mas para um bom entendedor 
pode descer. · como é V. Ex ..... V. Ex. sabe até a que me refiro. 
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OS~. ~RESIIlBNTE no CoNSBLIJo:-,. Declaro-lhe que, com uma medida muito simple~ o nobre ministro 

não set. · podia fuer ao povo brasileiro-o beneficio de o livrar 
o SR. S!LVÊIRA DA MorTA: "7 Nilo ? Po,i,s entilo é ílesla lista neg~a d~ impÍ)stóÍI novos qtie aqui estão. 

q~e V. Ex. es9uece. Mas omc1almente v. Ex. deve '\}macous_a mm~o stmples: ponh!L ~-~ arremali\çilo; 
d1zer que IJlo sab~. Os ministrai 1o ouvem a_qui; e lia 9uem dé mats. 20 "I• ao.bre a renda ac.t_ual: vaie 
eu mesmo sO converso com elles aqui. U vai, v, Ex. mm do ,que os Impostos que V. Ex; vu arrecadar 
quer ... ; eu nlo queria tocar niato_. · · · com mUlto vexame do povo,· com mutta oppreasio e 

~rt. t • (lenilo ) « Cobrar-se. h a ~e cadà pessoa causando t~anstornos que podem até perturbar a 
nactonal ou estrangeira que residir no imper~o e ti· ordem publica. . . · · . · 
ver P.Or S!Ja conta casa ·de hab1taçilo arrendada ou . Ora, o nobre mmtstro qu~ teve a coragem P.at~to
propna, amda que nella niio more, um imposto de bca, eu reconheço, de onsatar ama pr~posta de un
a 96 sobre o rendimento locativo anmlal riiio inf~rior .postos desta natureza, pe~deu a ~ccaníl:o de poder 
a 4808 na côrte, a IBOR nas ca_pitaes das províncias !Detter no thesouro qaas1 o equiValente dos novos 
.do Rio·de Janeiro, S. Paulo, S. t'edro, Bahia, Per- tmpostos com. as rendas da alrandega, se acaso me
nambu~o, Maranhão e ParA, a t20S nas demais ci- lhorasse o systema. de. arrecadaç!o: isto Dilo é uma 
dade8 e .608 nos mais Jogares. » - grande respo~s~btladade? . . 

0rJJ1 JA Y. Ex. vcl <( ue esta expressão-nos mais . O nobre mtm~tro porque razão preCerJU os novos 
logares-comprehendo quanta choupana houver por tmpostos, estes 1m postos sobre a renda, que alo .tio 
abi. odtosos, que estilo tilo mal estudados, porque nós 

O Sn. PRESIDENTE D9 coNSELHO -Nilo. nll:o temos trabalhos est~tistícos que sirvlio de ba!e 
O Sn. SILVEIRA D~ MoTTA:- Eu creio mesmo que g:í:o~ ~f:~::r~o :estes lmpoatos, nlo temos os. tra~ 

o pensamento da let, que fSiá em outro I ogar c e em 10 
• • • • 

outras povoaçlleu é comprehender as casas dd h a.. O SR. PoMPEU : -A potado, 
bilita~llo arrendadas, as proprias nas povoaç~e~, O SR. SILVKIIIA DA MoTTA ·-. vai o pobre povo 
q.oalquer qa.e seja a su~ categorià, d~sde capital, brasi~eiro ficar ll.merc.ê ~os 'tan~dores do the1ouro 
Cidade OU Vil la a frt•guezla; DilO ba maiS Jogares, publico, a~b~trarto8 e IDJU&t~s. E DilO eÍ'a melhor que 

O SR. PEDREIRA::- Ha 0 arraial. o nobre mm_1Btro além dos 1m postos, além da renda 
0 s S M. . das alfandegas, que podem lbe dar maia 20 % do 
. R. ILVEIRA D~ OTTA :-Arra1.al nà'o tl deno- que dio actualmente, nilo era melhor ue o nobre 

mmação legal. const~era~a por nós; Isto 6 só mente ministro tivesse appellado para 05 benl das corpo
Ii para o lnslltuto HlatoriCO, rações de mllo morta, P.ara os bens dos frades que 

O Sa VJ.scr·NDI DB SAPUC4HY: -Em Minas ~ha- servilo muito bem 'para fazer essa guerra. . 
ma-se arra1al ts pequenas povoaçõe.s ~ e ha mu1tos. O Sn. T. OTTONI :-Estes estio protegidos • 
. O Sn. SILVEI~! ~A MorTA: -F:o1 1sto o que eu o lln. SJLVEIJU D! MoTTA . -Quem 7 · 

amda hontem d1ase a S. Ex. · 0 S T 0 · · -
0 SJI. PBESIDBNTE DO CONSELHO: - Mas nlo tem · n. ' -TTONI : - Os frades, sobretudo OS de 

razio nenhuma nisto. · · · · · S.0Be8nto.S . n. ILVEIRA DA MOTTA:- Po1s, senhores, o . 
O S)l. SJLV~I~A D! ~OTT~: "":"E siQtp nllo ~atar goo,:erno estA tirando do theouro publico apolice ·e 

present~ o Sr. v•.sconde de S. VIcente. meta para d~ por cada escra-v:o para mal),dar paraa 
Mas, como ia filllaAdo, nas alfandegas é onde o gu~rra, e niio era melh~~ que o governo ftzeue ao 1 

nobre ministro devia· ter· muito em conaideraÇllo pa1z, Humanidade o serviço de libertar os escravos ·-
e~ ta sua reforma de empregados. Agora trala~ae de das ordens religiosas.; .11agando~os A_a ordena religio· 
llrar ao povo uma grande somma de imposlo.t, ·a s~s em apohces da d1y1da p~bhca' As ordena reli
renda das alfandegas que tem crescido_ tanto apezar _g•osas ~ão lucravlo? N4o tmhão uma_ renda certa 
destas eontrar~edad~s todas em que temos andado, que hPJe nilo té111 ?. ,AI)d.4o ahi fazendo ~ividas, ~o r-
não tem cresctdo amda na proporÇlo em q11e devia frendo penhoras, Jazendo hypothec11s phantasttcas 
crescer. · · · para levantarei!! dinheiro, o culto gastando muito 

Se na nossa alfandega da côrte, que jfl tem rendido pouco das su.a~ l!Dtnensas renda.a; nilo era melhor 
2,400:0008 por mez, Jiouvesse a ft.,calisaçiio que deve que o n~b~e mtmstro fan~asse mio do!l hena das or
have~,. e se houv_ esse principalmente o ~xpeiliente e dens rehgtosas e o~ applicasse para ea~ urg~nciaa 
I' factl~dade de expediente que deve haver em uma da guerra? ~~ creto que se o nobre min1stro: d61sa 
r~parbçiio daquella ordem, esteja certo o nobre mi- As_ordens rel!g1os~a de.s. Bento e do Carmo (silo as 
nutro que havia,de render não 2,400:0008, mas· mais que têm pa!rtmomoa r1coa), se lhes désse aro troca 
de S,OOO:OOOSOOO. · d_e perto íle 2,01)0 esc~~ vos •.• 

E se o nob~e ministro quer f~z~r a experiencia da . O Sa T. OTTONI : -As ordens relisiosas nilo po-
verdade de mmha asserção, ensa1e, ponha em arre- detn ter escravos, devem libert:~.,Jos. , · 
matação a renda das alfandegas; eu lhe asseguro que O Sn. SiLVEIIIA DA MoTTA:- •• , 3,000 apolices? 
1em quem lhe dê 20, Ofo sobre a renda actual que se o Sn T ÜTTONI ..:..naus · 1· - · ··- · arrecada. · · . ' . . nos tvre. 

Eu creio, Sr. presidente, que se acaso o nobre O Sn. DARÃO DE CoTEGiPK.-De-so-Jhes antes uma 
. ministro arrecadar _dos imposto~ novos o equiva- mezada. 
lente aos 20 •1• da renda da nossa alfandeg1, será o O Sn. SILVEIRA DA MorTA.-Esta idéa de mezada 6 
mais qu~ p~derã f~zer; en~retanto veja V. Ex. que mais revolucionaria. · 
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O Sn. T. OTTONI.-Nâ:o apoiado. 
. O Sn. SILVEIRA DA MorTA.-Mas se acaso o gover· 
no lhe desse apolices e ficauem emancipados .... 

S. Ex. não é cu!Jlado desta demora, mas o certo é 
que o negocio pende da decisão do !besouro ha 4o 
mezes. E quer S. Ex. saber a consequencia desta 
demora ? E' que o recorrente, tendo de despachar 
um grande carregamento de mais fardos, que não 
forão objeflto desse outro des Jlacho, não o fez por 
inuito tempo COIJ! grave prejuízo seu, porq~e !liio 
linha querido ·SUJeitar-se ao pagamento !!e direitos 
em dobro. Ultimamente suJeitou-se, pagou esses 
direitos em dobro, e terã de mandar dizer para Li
verpool que o governo do Brasil tem demorado 
por 4 mezes a di cisão de um recurso da alfandega 
sobre semelhante objecto. 

O Sn. T. OTToNI.-Eiles ficllo emancipados desde 
que sahirem dos conventos. 

O Sn. SILVBIIIA. DA MorrA:-•.• com o rendi
mento das apolices não podião fazer muito mais 
convenientemente o servi~o do culto publico? As 
ordens monastícas nlo podiiiO dedicar-se â educação 
da mocidade, ter seminarios, casas d~ caridade, ap
proximando-se assim ás suas primitivas instituições? 
Decerto. Agora os conventos que ha entre nós não 
correspondem mais á sua instituição; não prestão os 
serviços da sua instituição ; quando muito fazem 
alguns presentes, algumas doações de bens pelo que 
são recompensados: é hoje o que fazem, uma philan· 
tropia facil: a caridade, a dedicação âs scicncias 
acabou. O claustro nlio é do seculo. 

Vê V. Ex. como anda o expediente da alfandega, 
e por aqui v~ V. Ex. o que mais vai por lã; vêja-se 
como, quando ha alguma injustiça na alfandega da 
côrte, as partes podem esperar alguma cousa do tri
bunal do thesouro ; como se leva 4 mezes para 
decidir um recurso sobre direitos em dobro de uma 
quantia insignificante, prejudicando-se o negociante, 
não 11uerendo despachar mais nada, e portanto dei· 
xando de entrar no tllesouro os direitos de outras 
mercadorias. Isto é insopportavel I 

Portanto, senhores, eu creio que se o nobre mi
nistro aproveihsse esses recursos, era melhor do que 
andar comprando por ahi por apolice e meia os es
cravos, que se vendem com cabelleira e dentes pos
tiços (risada1) por t:õOOSOOO. · 

Ora, ainda que o nolire ministro não quizesse 
adoptar o expediente de arrematar a renda das alfan
degas que lhe traria grande excesso de renda, e di
minuição grande de despeza no pessoal da arrecada
ção, se acaso a alfandega da côrte estivesse montada 
de modo que tivesse a faculdade necessaria para seu 
expediente, está certo de que a alfandega nll:o rende
daria hoje 2.400:0008 por mez, havia de render ain
da mais. 

E' raro o dia, Sr. presidente, que não ouço quei· 
xumes contra a alfandega da côrte, os queixumes 
não são por se negar este ou aquelle acto que o in
teresse da parte póde desejar, silo pela falta de facili· 
dade nos despachos, pela muita morosidade, por 
muito embaraçosinho que ha. Passo a citar um facto 
que entrego a apreciação do nobre ministro da fa
zenda. Uma casa importadora1 casa séria, que 
nunca solfreu multas, foi ulhmamente multada 
em direitos em dobro por engano que houve 
em um despacho de sete fardos de fazenda de a] .. 
godão ordmario; o inspector da alfandega impoz 
esta multa por causa de um engano, porque o rogu

. lamento diz·que, quando houver difl'erença na con· 
fereneia em relat-ão ã nota de despacho soll'ra-se a 
:multa dos direitos em dobro. Eu entendi sempre 
que o regulamento, quando impõe esta p~na de di
reitos em dobro, é no caso em que o engano suppõe 
fraude, e nito erro1 erro que se póde verificar que 
não foi intencionaao ; preciso é acommodar o rigor 

·da legislaçâo fiscal com os princípios da equidade. 

E tudo isto porque, Sr. presidente? pelo vicio da 
organisacão do nosso !besouro, de nossas reparti
ções; tudo é muito emaranhado ahi ; é preciso sim
plificar o exp~diente. Eu peço ao nolire ministro 
que aproveite a disposição em que estâ de reformar 
para nos libertar do papelorio ; o muito papelorio é 
C{Ue embaraça que sejão os negocias dec1drdos com 
llrevidade. Precisa-se das vistas do ministro em cer
tos negocios, porque o ministro não havia de demo
rar esse de que tratei por 4 mezes; faço justiça ao 
nobre ministro. S. Ex. não tem culpa disto. 

UMA voz:- E' negocio do tribunal. 
O Sa. SILVEIRA DA MorrA:- Mas o nobre minis

tro é presidente do tribunal do thesouro. 
Jã vê, portanto, o nobre ministro que a sua emen

da a respeito da reforma das repartições, da maneira 
por que estâ concebida, com as especificações que 
tem, não corresponde aos fins que S. Ex. tem em 
vista; deixe o artigo conio estl, eu lhe ~aria m~u 
voto, mas com a especificação não. Ora, veJa S. Ex. ; 
toi mexer com a sua emenda nas secretarias de estado, · 
que forão reformadas outro dia, por assim dizer; 
aqui estão dous dos reformadores; como é que podem 
votar pela emenda de S. Ex , que é a eondemnaçito 
do que elles fizeri'lu? Isto é difficultar a passagem da 
emenda, porque estes dous nobres ex-mmistroa não 
hilo de confessar o seu erro. E poderia ella ter mais 
um voto contra porca usa das roformas das secretarias, 
se o nobre presidente do senado não estivesse na ca
deira, _porque tambem foi reformador da secretaria 
da marmha e creio que não viris hoje bater nos peitos 
e dizer que S. Ex. foi que fez a luz. · 

Assim, as especificações que o nobre ministro fez, 
em Jogar de facilitarem a passagem da emenda, vierão 
diffieulta-la; silo ems repartições que estão todas 
ameaçadas do r&io, porque forão apontadas pelo 
dedo de S. Ex: melhor era que isto ficasse escon
dido. 

Mas ponhamos de parte a justrça ou injustiça da 
condemnaçlio do dobro dos direitos no caso de que 
trato, o caso é que a parte recorreu e recorreu, 
Sr.presidente,não pela importancia da multa, que era 
insrgnificante, não pela importancia de SOO$; mas por
que era negocio de.melindre de uma casa commer
cial que presa seu credito. Ora, quer saber o nobre 
ministro da fazenda a quanto tempo este recurso foi 
interposto por causa da condemnação de direito 
sem dobro, na importancia de SOOH? Ha quatro 
mezes que este recurso pende da decisão· r Sei que 

Sr. presidente, eu reconheço que tenho abu
sado da paciencia do senado estendendo-me tan
to; mas peço novamente ao genado que me des-
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culpe; porque lambem· fallo muito poucas vezes. Eu ·não neguei ao governo couaa alguma, como· 
Não fallei no credito da guerra de 22,000:000$, ainda nlo nego; nesta )!arte estou discordante do· 
não fallei no credito da marinha de sete mil e meu nobre . collega senador pelo Maranhão. Elle 
tantos contos, nlo fallei na discusslio da lei . de disse que nega o orçamento, eu nlo nego; elle, creio 
fixação de forças de . terra, não tomei parte .nas que negou o papel-moeda, eu não neguei. .Ainda 
emendas do meu nobre collega senador ·pela Bahia não neguei nada do que o nobre ministro tem pe
nlo tomei part!l nestes certamens todos que têm ba- dido; estou nos meus princípios. O orpamento acho 
vido;falleiamasó vez na discussão do credito do mi- que é um monstro, o _papel-moeda aclío que é uma 
nisterio da fazenda e na 3~ discussão. Ha deme descul- peste, e eu concedo tudo 1sso porque é consequencia 
par,portanto

1
o aenado que nesta 3• discussão do orça- ila guerra, tudo isso é continuaÇão da guerra, e eu 

mento eu til e uma vez só,- e por isso me estou esten- nilo quero a responsabilidade de negar ao governo 
dendo maia; e mesmo por uma razilo,porque agora, nenhum meio, Creio que elle estimaria muito ter 
quando íallo nas circumstancias diffice1s em que nos companheiros com quem repartir essa reaponaabili
achamos, nilo quero morrer ab intestato ; quero dade, mas eu não a quere. JA o disse, !@ar o nobre 
consignar as minhas opiniões, tomar a reaponsabi- ministro 50.060:000$ de papel-moeda? dou-lhe. 
!idade della.s perante o meu paiz Creio que é um Quer 70.000;000N? dou-llie. Quer 100,000:0008 'l 
acto que nio me deve ser levado em má conta, pot~ dou-lhe. Nilo posso dar para a guerra uni cortejo 
que o· homem publico deve amar muito a sua reli- funebre mais ailelll!ado do que o do papel-moeda, 
ponsabilidade, e eu amo muito a minha. Qnero res~ Parece, Sr. presidente, uma fatalidade I j' no pri
ponder por aquillo que faço, e que sinto ]leio meu ·meiro.reinado tivemos uma guerra desastrosa que 
paiz, por isso é que bel de ser julgado, e nilo acabou por papel-moeda; no segundo reinado temos 
pelas iiléas que se dão de mim aqui, ou nos cor-. uma guerra como essa que nos tem custado tanto 
redores dos palacios ou nas praças publicas; nllo, sangue; tanto auor do povo, que nos .tem custado 
senhores, quero ser julgado pelo que digo, pelo tantas amarguras e, ainda mais, o grande inconve
que faço. Tenbllo1 portanto, os nobres senadores niente do falseamento completo do ayatema repre
alguma indulgencia comig9 , porque nilo abuso ; aentativo ( apoiacloa). A' sombra das necessidades 
não é á mim que se refere certamente algum folhe ti- da guerra, é mais um dos vestígios que deixão pro
nista que. tem censurado muito a abundancia do se- fundo sulco em nossa carreira, esse ao esquecimento 
nado; uto 6 com certos oradores que tem mais occu- de todas as condições do systema constitucional 
pado a atten~ão do senado este anno; é com o no- (apoiqdol ). Nós já estamos reduzidos a governo 
bre senador por Mato Grosso e com o nobre senador de formalidades; os· nossos ministros, homens de ta
pela Bahia, que são os que tem mais falladG nesta lento aliiís, homens mesmo de patriotismo1 como 
sessão. folgo de reconhecer, estão reduzido~ a ni? taz~rem 

E ainda tomei a pala'Vra, porque estou em divida • papel que lhes eom{Mlte, pa~l mudo ma1s ~lonoso, 
com o nobre senador por Minas-Geraes, e devo tam- se elles tomas.se~ a s1 o realizar as condições do 
bem retribnir a consideraçil:o que mereci ao nobre aystem~consbtuc!ona!. . . 
presidente do eonselflo , respondendo a algumas Por 1ssot Sr. pres1dente, qnando eu VBJO e~sas 
observações que fez sobre 0 meu ultimo discurso. consequenc1as t~das da guerra, p~r que raz~o be1 de 
Vou procurar abreviar as minhas respostas; 0 que querer comparllr a responsali•hdaile 'l F1que el)a 
quero é que ellas se publiquem. com_quem tem de dar contas. Nós, porém, cumpri-

. . . mos o nouo dever, desde que ao menos levantamos 
Devo ag.ora entrar, S~. p~es1dente, na ult!ma parte nossas vozes para fazer sentir ã nação que ella es~1 

do }Deu. d!scurso para JUStificar as proposições q~e debaixo do peso de um grande erro com que a guerra 
aqm emlltl, quando s~ 1~ato~ da proposta de cred1· foi principiada; que a situação filha do erro não 
tos apresentada pelo numstenodafazenda.Indagan~o póde dar resultados que não sejão erros e azares; 
eu entil:o q~aes ~rilo as fontes que o governo pod!a que esta guerra tem 81do sustentada, como eu disse, 
ter á sua dJsposJção para encher um detict de maiS sem unidade de peosamento,nem de acção, com besi
de 9~,000·000$1 e la!lçaodo uma olhada para os es- taçilo com tibieza, com conlradicções, e é por isso 
belec•mento~ ba~eanos .Q!le ha entre nós, afim de sa- que eila se tem tornado tão fatal. 
ber se el~es po~Jão amt1har o governo. a preen~her Portanto, não nego nada ao governo; basta que eu 
esse .defic•lme.hante operações de c~ad!to, entre1 tão diga ao paiz as circumstancias em que elle se acha; 
SUilcmtamente como compete ao leg1slador que falia os homens que nos governão devem carregar com 
em uma grande altura desta casa, cm umab~eve ana· toda a responsabilidade desta situaçlio, e é por isso 
lyse dos recur~os que apresenta vão OE!ens1vamente mesmo que eu nilo lhes contesto meio algum. 
esses estabelecunentos. Já vê, pois, v. Ex., que, quando, discutindo-se a 

Já vê V. Ex. quo eu, tendo concedido ao nobre proposta do credito do mmlSterio da fazenda, eu 
minisho da fazenda os fiO,OOO:OOOU de papel-moeda procurei ver se podia diminuir o recurso do papel
que S. Ex. pediu comi> recurso supplemontar até moeda, foi que entrei na analyse de outros me1os de 
esta CJUantia, no caso em que não pudesse preencher que o governo poderia lançar mão; erlio os bancos, 
o deficit por operações de credito, devia estender o e eu entrei na contemplação doestadQ dos bancos. O 
mais que pudesse as operações de credito que dis- que cu disse então foi contestatlo pelo nobre senador 
pensassem a emissi'lo de papel-moeda; por isso pela província de Minas-Geraes; em alguns pontos 
lancei os olhos sobre os b1ncos, a ver se oJI'erecião eu devo resposta a S. Ex:. e ao nobre presidente 
no governo alguma franqueza para facilil1r-lhe a do conselho; mas, Sr. presidente, para isso eupre
tarofa. cisaria que o senado me dés$e ma.s uma hora, pelo 
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menos, e eu estou exhauslode forças, nãopossocon- . Antes de tudo, observarei que por effeito da:le&l• 
tinuar. CompromettB-nie, porém, a pedir na primei- dade que sobresahe selllJlre nos aiscursos do nobre 
ra occasião uma excepção ao senado ; eu jà lhe pro- senador pela Bahia, S. Ex. acaba de asaignalar a ver• 
melti não !aliar aenilo uma vez, e só na 3• discus- da de ira cansa de ter estacado o orçamento nesta ao
Filo, mas sou obrigado a fazer amda um discurso es- g)lsla camara, referindo-se A reformadas repartições. 
pecialmente, para reSJlonder aos dous nobres sena- Não foi, portanloJ. retardada &' marcha do debate, 
ilores, a quem acabo ae referir-me,. e justificar as como disse o Sr. muritiba,. pelos diacurtos que pro· 
minhas ·apreciações,. sobre o estado marasmalico Cerir~o os miniqlros da fazenda e da. suerra em uma 
dos nossos bancos, e sobre a má execuçilo que se tem das passadas sessões. 
dado A M de 12 de setembro do anno passadJ Ama- . O ministro da fazenda nlo podia, sem faltar A de
nhã pedirei de novo a palavra. Cerencia ao seu collega, o Sr. senador por Go:yaz, 

deixar de tomar parte nos debates para dar explica
põeM qua S Ex. solicitAra mais de uma vez expressa

DISCURso PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 19 DB SETEM· mente. Nlo me envolvi em politica geral, cingi-me· 
BRO DE 1867. fl.materia do debat~, porque se creditas, se. materias 

bancarias não cabem na discussão do orçamento, o Sr. Zllt!IIPin• (prtsidente do conirelho.)-. não sei 0 que é que tem aqui Jogar proprio. 
Sr. presi1ente 1 a posição do ministerio é difficil _o nobre senador pela província do CearA linha 
neste debate, e o nobre senador por S. Paulo ia dif- feito perguntas com relaçlo A guerra que .nlo se 
ficultando-a com o seu discur1o um )lOuco mais: podiaod6ixarsem resposta:-Quandoacabaaguerra'l 
felizmente, porém devo A sua urbani~ade, haver Q d' h · 6 · d' 1 1 · 1 1 Q 
P'sto J'a termo fls observa-,ões que fdzia, para que eu ue m etro m upensave Jlara cone UI· a uan-

• I)S t~m morrido na guerra? Ora, o mbre senador 
po~sa dar, sem per, ta de tempo, uma satisfação ao q.ue enlilo eslava prestes a partir para a sua- pro
nobre senador pela Bahia, o Sr. barão de Çotegipe. vintto, mas que por patriotismo. demorou a sua via-

Digo que é diffir.il a posição do governo, porque, gem. não iria incommodado, se na primeira occasii!o 
se toma a palavra, é arguido de concorrer para que 0 meu nobre collega, 0 Sr. ministro da guerra, dei
o orçamento nilo passe sem uma pro rogação: e, se xasa ' de responder ás perguntas que fez? C• .. rlamente 
não a pedisse, sem justamente accusado de faltar a que sim. . 
deferencia a que ftlm direito os membros da casa. Como, pois, se diz que 0 orçamente estacou por 

Eu julgo porém do meu i ndeclinavel dever fazer causa desses dous discursos, que nilo tratArão de 
al~umas observações em resposta ao nobt e senador politica ~era I, mas Jimitarilo-le a responder As per-
pela província da Bahia. guntas de do111 honrados senadores? . 

S. Ex. declarou que o senado deixa de discutir o Quanto a emenda em questão, Sr. presidente, 
areamento, não porque a obra seja perfeita, não por devo dizer que tenbo dado prova de summa docili
indi!feren~a, mas por!{Ue conhece quB o maior de ·dade ; de que nilo sou dominado do menor capricho. 
todos os males para o 1mperio é reger-se sem uma Aceitei o eomelho de provectos estadistas do impe
lei do orpl!mento, e nilo permiltiudo o tempo grande ,rio, os quaes opinê.ri1o no· conselho de estado, como 
desenvolYtmento, S. Ex prefere votar em silencio consta dos parec~res publicados, que na occasiiio 
a entrar em um debate incompleto a respeito do as- . em que o estado ia pedtr A cada cidadão o seu contin· 
sumplo. gente para a despeza publica, cumpria dar uma 

Acredito piamente, Sr. presidente, que o proce- prova irrefragavel,de espiril~ de e~onomia, fazendo 
dimento do senado niio so explica nem pela cons· com que as reparhções publicas l!vessem U!D. pes
ciencia da perf~icão do orçamento, nem por sua soai menos numeroso, uma orgamsaçilo mats mo-
indi1Torença,que jámais a teve ~m mataria tilo grave, desta. . 
pela tuiio que o nobre senador exhibiu a s~ber: que E n~o ha nenhu!Jla reparhção, senhores, _em que 
é urgente votar a-lei do orçamento ainda c,•m algn- esta red~cçilonãoseJ.~ p~s.sml: mórmcntesehvermos 
mas imperfeições, que em maio do anno vindouro em c n1tdera9ilo ~s J~~ICJO~~s observações do nobre 
podem ser corrigid.as. (apoiaclus.). Hoje o essencial senador.pela proym?Ja do Goydz tendentes a tornar 
é sabirmos da posição falsa em que nos achamos, re- o fXpedtente m~.1s s1mples. . 
gendo-se a~ finanças sem uma lei do orçamento, por Mas niio ha, dtsse o nobre senador, n~eesstdade de 
uma simples resolução reforma, p~lo men 1s quanto á~ secretams de est;do. 

M d' s s E d 1 d d 1 1 Nessas, replico eu, a necessidade é indisputavel 
as, JS. e • :x., se o sena o am a o an as (·,poiados) porque de facloharnuitas vagas, e oservico 

provas de lol~rancta .. · · . vai-se fazendo regularmente. (.4poiados) ' 
O SR. DAIIAO DE CoTEGIPE:- Fot falta de expres- Senhores, s~ o nobre senador pela Babia a ,quem 

são. respondo, &e tivesse dado ao tt·abalho a que se deu o 
O SR. rnESIDEN'rE 110 coNSELHO:-,., expressilo seu collega, o nobre Sr. barão de MuritJba, duvido 

que traduzirei-se o senado tem dado ao minislerio que procedesse da mesma forma que este. O nobre 
ou ao ministro da f•zenda tantas provas de benevo- senador o Sr. barão de Muriliba para mostrar IJUe 
lencia, porque razi\o o ministro da fazenda ha de havia nas repartições falta de pessoal citou, por 
fazer estacar· o orcamwto com a sua insi!lencia,com exemplo, do relatorio da guerra uma passagem assim 
o sett capricho de querer que passe tal qnal apre- concebida : « o pessoal dds directorias não ba6ta » 
sentou-a na outra camara, a aulorisacão que conrere E ficou o nobre senador ne~sas palavras-não basta, 
ao governll a faculdade de reformar as repartições -enlrelanlo que o rola to rio d1z c o pessoal d"s 
publicab 1 directorias não hasta actualmente para a granll~ 
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amaeneia de trabalho que por ella se precisa expe- deseja chegar ao importante resulfado · de reprimir, 
dir ; todavia a boa vontade dos 1eus empre,ados de obstar o crescimento do funecionalismo; 
muito ha concorrido para aupprir aemelhante falta, Observou o· nobre senador-o funeeionalismo com 
e penso que ao terminar a guerra em que nos acha.. as reformas projectadas não ha de ·diminuir, ha dB 
mos, voltarlo oslrabalh:oaao seu regular expediente.» augmentar; baver4 maior numero de eoncurrentes, 
Portanto quando o relalorio dizia que o pessoal das e concurrentea. mais baixos, maia humilde.s, menos 
directorias nlo hastan, era em relaçilo A aetulidade, dignos de fi41!rar no quadro dos funccionarics. -
em que o serviço, por motivo da guerra, se torna Eu, Sr. pres1dent~, não quero, nem devo agora ave
excessivo. . riguar as causas que alimentio no paiz a tendencia 

Mas; senhores, se os ministros dizem que alguma ·ao funecionali!mo·; mas, peço 4 lealdade do nobre 
re,Cerma, algum& redueçlo do pessoal se pode ri senador pela Babia que diga se é ou não uma barreira 
f;uer, ê ·admissivel que o 11overno. seja contrariado a essa timdencia o adoptar o corpo legislativo, como 
p~Joa illostrea representantes da nação, dizendo- 'prineiJiliO aaudavel a reslricçiio dos quadras doa íunc-
nlo, falta-vos pessoal ?-Nilo foi este o modo por que 'cionar~oa. . 
argumentou o nobre senador o Sr. bai'il.o de Cotegipe, Pois aerã porventura alargando-os, como se tem 
na discuselo dos creditoa; entlo S. Ex.., oppondo-se ,feito até agora, que se ba de pOr pêas ao·funeciona
a um amigo· seu dizia: «eu fio· me mais nos cal cuJos lismo? N Ao, por certo. Não quero dizer que a re•
do thesouro do que nos calculo& do ~r.eu collega. » 'tricçilo intentada seja um vtto e11icacissimo1qua daqui 
- Entretanto· lambem o nobre senador quer agora .por diante tudo note-se com a tendeneia oppostá 1 

conhecer meihor da necessidade do pessoal das ·que hoje se deplora: tanto níl'o cabe no poder de uma 
repartições do que o governo... :simples disposiçllo J~gislativa. A' educat.lo do povo · 

O Sn. BARÃo DI CoTEGIPi :- Eu? toca. a parte usenc1a! preparando os ~1dadAos a se 
'ded1carem a outros m1steres que não BeJa o emprego 

. O Sa. PRESIDENTE no C~l'IBE_L~o: - Parece-me que publico ; mas, entretanto nlo se me póde negar o 
sun. O nobre senador f~1 mlDIStro ~a tempos: ,es- merito de uma providencia que se proponha reatrin
tev!l ausente de nós ~O annos; depo1s que daqu1 se sir tornar menor 0 numero de em presados. E' bom 
rellrou fizerã_o·se mullas reformas, . • corileçar, 

O Sa. bABAO DE CoTEGIPE: - Esllve dormmdo. Eu di!se, Sr. presidente que fui doei! e o aou 
O Sa. PRBSIDBNTE no coNSELHO: - Não esteve ·com ell'eito nesta questão. À disposição vinda da ca· 

dormindo, mas estevd ausente. O que digo é que . mara continha autorisação para a reforma das repar
o. pessoal superabunda, e que entretanto o serviÇO lições em geral, sob as bases no art. 36 indicadas: 
nll.o se faz de modo correspondente. · essa autorisação agradou summamenle ao nobre se-

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Apoiado; apezar 'n1dor por Go)'az,q!le achou-a muito melhor quea 
do grande numero, o serviço é mal feito. emenda que o1!'erec1 ao senado. 

O SI\. PRESÚIENTII DO coNSIILIIO:- Tal repartiçilo O Sa. SILVEIRA DA MorTA:..,. E' verdade. 
ha. onde, feita a reforma e reduzido o pess:)al, que O Sn PBESIDENTB DO coNSELHo:-Eu tambem pensG 
ho1'e é superAbundante, o serviço ha de ser feito re- assim. Acho que, explicado o per18amento do gover-· 
gu armante. no, e declarando elle que nlo tencionava diminuir 

O Sn. SILVEIRA nA MoTTA: -Nisto é que se pre- os quadros, exonerando ef!!p~egados q~e nlo esti-
ei sa alterar, vessem no caso d~ ser demitlldos ( e he1 de propOr 

. . brevemente a danussão de alguns que nilo prestarem,) 
O Sn. PRESID~NTII DO CONSELHO:- PoiS •sto entra não era para receiar que violasse tio solemne pro-

no plano da reforma. massa 
O mínistr~ da fazenda, Sr .. presidente,. não tem Mas' como houve no senado uma votaçlo de 18 

nen~um capr1cbon.a sustentação desta medida. En- votos ~ontra u, em ordem a separar ou antes a sop
tentll que não é IIm to, no momento em que se pede primir a autorisaçào da reforma, eu tanto nlio tenlio 
â todos o seu ~oncurso para as despezas do estado, , capricho, tanto nào quero fazer aqui alarde de maio· 
aban~onar a 1déa dó se reformarem :IS re parllçõas ria compacta da camara temporaria, que, em vez de 
publicas. restabelecer o paragrapho, como abas jâ o senado 

O·Sn. B.\IIÃo DB CoTBGIPE:- Nlo,. • . tinha t•leradn {usando da fxpressão do nobre se-
O SR. PRESIDFNTE no CONSBLIIO:- Não é licito na'IOr pela Bahja). em relação a UIOa eme~da d~ meu 

nesta occasii'io repellir tal reforma, mas é 0 que se eollegt o Sr. m!DIStro da gue~ra, procurei exphrar o 
exige, é 0 que querem os nobres senadores. p_ensament~ do governo med1ant~ a emenda offere-

Ponderou o nobre senado•·- a lei fundamental t1da á cons1~eraçiio do senado. . 
não. permitte esta autorisaçiio. - Não entro agora !Vito quem o governo com a autorisaçilo,. como 
nesta questão ; 0 que sei é que assim tom-se faito vs1~ d~ outra camara, reformar o supremo tribunal 
todas hS reformas, muitas das tJURes não estão ainda de JllSllça, nem as .relações, _segundo suppoz o nobre 
approvadas pelas camaras e forl\o autorisad~s debaixo senador pela lla~la, que ti\ o agastado mostrou:se, 
de um ponto do vista diverso daquello a que attende quando ~om1go d1sc~t1u este ~ssumpto: ~ auton~a
a refl>rma de que ora se trata. ç~o refena-so a outra~. reparllções, referia· se prm-

Muitas reformas anteriores se emprehrntlerão coo· Clpalmente ás secretma~ de estado (porque na ver
laudo com a margem do orç.amento, ao passo que na dade forào a pedra de escandalo ) . , , 
reforma que o governo actual se propõe, tem por Un Sn. SENADOR: -O Sr. Nabuco quo lhe res-
ponto de partida os apertos Llo um grande dificit o ponúa. 
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O SR. PRESIDENTE 'no coNSELHO : - ••• A essesiçilo, e accrescentarei ·que o corpo I e gislativo con- · 

exercito numeroso de empregados que As 2 horas lrahiu com a nação o empenho de extinguir gradual· 
inundão a~ ruas adjace~te~, ãquelles cujos relogios mente o imposto de exporlaçíl:o. 
para a sah1da são certlssJmos, mas para. a entrada o sa. DARÃo DE CorEGIPE : _ A polado. 
andllo .sempre atrazados, e que nlio h a me10 de que . 
na:o· lancem mio para illudir 0 ponto.. • O SR. PR.I!SIDENTE .Do coNSELHO: -Esse eJ!lpe-

. nho conlrah1do pela le1 de areamento de 181í3 a1nda 
O Sn. PARAIIHOS: -Mas 1sto não é do regula- não foi revogado. • . 

manto. Devem ser chamados ao seu dever. Em 181í6, 0 Sr. visconde de ParanA, entiio mims·· 
O Sn. DARÃO DE CorEGIPE:- E' !alta de disci- Iro da fazenda no gabinete a que pertencia o nobre 

plina. senador P.ela provinc!a li~ Dah1a, porque se propÇ>z · 
o Su PARANHOS._ Nilo é falia da lei é falta de faze.r ag01 uma e.xperl~ncJ~ a exemplo de Peel de re-

• • ' duz1r Impostos, no 1ntullo de augmentar a renda, 
quem a execute. , . . reeeiantlo que houvesse temporariamente algum des-

0 SR. PRESIDENTE DO c~Ns.ELI!O:-E 1nd1spen- falque na receita pediu o restabelecimento dos 2 % 
~aval a r~forma, nlio. só dJmmmndo o pessoal, mas jã supprimidos, ~omo addiciooaes e provisorios, e 
J~lro~uzmdo no sem~o melhoramentos que a expe- assim se tem conservado desde entilo até hoje. 
rJencia aconselha. Agora as neeegsidades publicas erescêrilo a pont~ 

Ainda dou uma prova de deterencia ao senado e que foi neeessario não só conservar os 2 % addl· 
especialmente ao nobre senador pela província da cionaes, porém aeereseentar mais 2 Ofo. 
Dabia, a guem respondo, concordando em eliminar Era idéa adoptada em t866 pela commissio que 
da emenda a palavra aproveitaveis que aliAs póde organizou o trabalho, que serviu de b3se ao estudo 
supprimir-se sem o menor damno da di!posiçito e ao debate sobre impostos, lançar-se o imposto de 
do pmgraph~. Diz.elle:- c Diminu!ção do pessoal, 2H por cada escravo das r~zendas ruraes .. 
ficando todavJaaddJdosâs suasreparhções,ou á quaes- &las, no conselho de estado, Sr. presidente, e no 
quer outra~,os e,mpregados aproveitaveis,ctuenlio pu- parla~e~to, voze~ autorisad~s .ponderãrilo que ~J!tes 
derem ser mclnJdos nos qnailros.»-A palavra apro- o saerlficJo de ma1s 2 o;. addJCJonaes do que suJeitar 
veitaveis não é aqui essencial, e IJOrlanto elimino-a a lavoura directamente ã imposição de 2$ por ~s
sem dilliculdade; porque fica subentendido que os cravo. Foi por essas considerações que eu, docJl e 
empregados que não forem incluídos nos quadros só nunca capnchoso, apoiei na eamara a passagem de 
deixarão de ser demeltidos se realmente forem de uma emenda que fizesse substituir um accrescimo de 
prestimo, visto como o governo tem pelas disposições 2 •/o sobre a exportação aos 2$ por escravo das fa-
vigentes direito de exonerar os máos emJ!regados. zendas ruraes. · 

.A palavra-:aproveilaveis-eonfesso a Y· Ex. que Mas, estou com 0 nobre senador qne, tão depressa. 
fo1 um descwdo de r.edae~ã~. Em oeeas1llo menos as cireumslaneias 0 permitti!io, como devem os 2 % 
apressada, eu nlo empr~gam essa palavra,que. des- lançados agora' sobre a exportaçilo, ser dispensados. 
parlando a noção do uhl, do vantaJoso,. pouerJa s~r Reconheço éom 0 nobre senador o Sr. barlo de 
c_ondemnada por aquell.es que no pr~ve1to e na uh· Cotegipe que 0 imposto sobre a exportação é em geral 
IJdacle ~ó veem t~ndenma ao maleflahsmo do seculo. desvantajoso. Quando 0 genero qne se exporia não 

DeseJa!ldo retirar a ex:press~o, pergunto a V. Ex. eneoDira no mercado importador mercadoria que com 
Sr. presidente, se ~ neeessar1o que offereça uma elle ri valise em bondade e custo o im[Josto sobre a 
s~bmenda por eser1pto ou se o basta que o faça de exportação é allamente vantajoso e seria inopcia da. 
VIVa voz, co~o acabo de faze .. Jo. , . parte do paiz exportador não prevalecer-se tfe s~as 

O Sn. BARAO DE PmAPUIA :-E prec1so emenda. cireumstaneias excepeionaes para fazer o estrange1ro 
0 Sn. PRI!SIDENTE DO CONSILHO: -Aceito, pois, a pagar aqnelle imposto. 

deelaraçilo feita pelo nobre senador pela província da !lias quando, e é o nosso caso, em geral. o.producto 
llahia, de votar pelo projecto do orçamento conhndo vai achar coneurrentes em mel~ores eond1çoes, hnçar 
com a sua emenda depois. E' Jlrecisamente o que imposto na expor!ação n~o é VJve.r ã custa do estran
lambem o governo ha de fazer. Em maio do anno geiro. é acaba1· a mdustr1a do pm. 
vindouro o govern,o será o pri~ei~o a indie.ar as cor- o ~ •. ALMEIDA E ALnUQUERQUE;- Matar a uni c a 
reecões que a pratiCa mostrar mdJSpensaveJS. . indnstria do paiz . 
. !lias ~ão se pense, se~hores, que o assumpto fm 0 Sn, PRESJDENTR no coNSELno:- Só as circum· 
1mprovJsado ; não o foi. Houve o estudo que era . t . d' · aeh~ 0 paiz obri-
possivel. O conselho de estado, euj os membros til m sta~clas ex raor wa.na~ em que 8,6 sei ' de dlreitos 
assento nest~ casa em tal numero flUe já excitou os gmão o governo a aceJtar o accJ e mo . 
reparos do n~bresenador por Goyaz, discutiu a parte de exportação que o nobre senador pela Da lua re-
~~m~~l!~ento relativa aos impostos larga e profun· prtvano~re senador pela provineia de s. Paulo, 

A improvisação, pois, de. que se queixava ante- Sr. presidente, fez-me uma pergunt~ a que vou res-
hontem o nobre senador pel~ província da Da h i a, o ponde r. . . 
Sr. barão de Murilib1, não teve aqui Jogar. O art. 10 do proJecto estabelecendo oJmposlo po~· 

E' do meu dever dar uma explicação ao noLre se- soai, dispõe.: « qu~ se arrec~de~ 3 % sobre o rondt· 
nadar, o Sr. b.1rão de Cotegipo, quanto ao imposto menta loealivo. annual não ·~fer.Jor a 4898 na cbrl~, 
dos 2 %. Eu acompanho o nobre senado nas ohser-a !SOS nas capttaes das provmcms do H10 d~ Jane•· 
vaçõos quo fez a respeito do augmento dess~ impo.. ro, S. Paulo, S. Pe1lro, llahia, Pernambuco, ~lura· 

r 
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nhão e Parã, a 120H nas demais cidades e a 60S nos estrangeira que residir no imp&rio e · tiver por sua 
mais lagares~ » O nobre senador quer saber que lu- conta casa de habitação arrendada ou propria, ainda 
gares silo estes; se a palavra-Jogares- compre• que nella não more, um imposto de 3 % ... »paga 
hende somente as vil las e povoações importantes, ou a imposição o locador e ao mesmo tempo o I Jcatario. 
se toma-se na accepçil:o mais geral, observando que Quando o imposto é pago pelo inquilino, o pro
se tomar-se a palavra na ultima accepção, o impC>ato prietario não tem que pagar. Se algum proprietario 
ba de tornar-se muito vexatorio. Declaro ao nobre ou arrendatario tiver na cidade uma casa de habita· 
senador que o imposto abrange o habitante não só ção, no campo outra, e ã beira mar outra, para pas
das cidades e grandes povoações, como os de qual· sar diversas esta9ões do anno com a familia, paga 
·quer localidade. O pensamento da lei, Sr. presiden- por Ires casas, porque conservando-as por sua con· 
te, é que, segundo o valor locativo, paguem o tri- ta propria, mostra com isso que tem !ortuna e é jus
bulo aquelles que têm Jlropria ou arrendada uma to que pagne o imposto na razão dos Ires predios. 
casa de certa orC!em, qualquer que sPja a locálidade Nunca todavia recahe o imposto juntamente sobre o 
em que esteja situada. proprietario e o arrendatario, como receia o nobre se· 

O SR. VISCONDE DE s. VICENTE: _Na campanha, nadar pelo Ceará, porque só um delles póde ter por 
nos sertões 1 sua conta a casa ou as casas de habitaçlo • 

0 SR. PRESIDENTE 110 CONSELHO: -Ató ahi. Sr. Jlresidente, jalgo que poderia senlar-me COnS• 
A lei estabelece 0 mini mo, segundo os Jogares. 0 cio de haver dado explicações satisfactorias ao nobre 

senador pela provine1a da Bahia, o Sr. barão de Co
habitante da casa 1 cujo valor locativo não passar do tegipe, 0 qual sPja dito de passagem, ainda ao 
mínimo, nada paga: os pobres, os habitadores de cor- rematar 08 traballios legislativos da sessão, quer 
tiços nlo pagão cousa afguma; os que habit11o peque- mostrar que é homem de estado e Cazer~nos aentir 
nos predios de modesto aluguel, estão isentos de 0 mal que nas sessões passadas causou-nos a sua ao
imposição· sencia desta r.asa, obrigando-nos a pedir-lhe que 

No· campo , na utrada, o albergue do miseravel é não repita essas ausencias, que venha todos os annos 
tlaro que não P.aga o imposto; porque o valor loca- ao senado (apoiados) apoiar os seus amigos e com· 
tivo de tal habitação não chegará a 608; mas o pala- bater os seus adversarias como elle combale (apoia
ceie do fazendeiro, de commodos e proporções supe- dos·) 
riores As habitações das cidades, não isenta da 1mpo- 0 SR. BAnA· o DE CoTEGJPE :-Obrigado a v. Ex. 
sição o respectivo habitante, JIOrque a qualidade do 
edificio revela riqueza, e o imposto pessoal deve A modo porém que isto está parecendo tactica. 
attingir a fortuna. 0 SR. HÍNISTRO Do\ GUERR.\ :-E' justiça que lhe 

Disse o nobre senador: «A casa do habitador em fazemos. · 
muitas hypotheses confunde-se com a fabrica. » O Sa. T. OTTONI ;-E' verdade. 

A confusão allegada não é exacta. Embora a fa- o SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Permitia en
brica e a morada do lavrador estejão sob o mesmo trelanto 0 senado que, em um quarto de hora, em 
tecto, é facil distinguir uma cousa da outra para su· menos tempo ainda, ell faç:1 dons protestos contra 
jeitar ao imposto a morada propriamente. dita e certas doutrinas exhibidas liontem pelo nobre sena~ 
isentar a fabrJci. O que digo da fabrica do lavrador dor pela provi.1cia de Goyaz. 
applica-se a qualquer officin'a: cumpre discriminar Senhores, s. Ex. disse que eu afilrmãra nunca ha
esh da morada do habitante, ainda que se achem sob ver-se 0 paiz achado em circumstancias mais peri-
. o mesmo tecto. gosas. Declaro que nllo pronunoiei a palavra- peri-

0 SR. SILV&lkA DAMOTT.\ dã um aparte. gosas-; o que ilisse foi que as circumstancias finan-
0 SR. PRBSJDENTB DO coNSBLIIO: - Perdbe-me ceiras do pa1z nunca tinh11o sido mais graves, nunr.a 

·V. Ex., nilo ha ninguem que se reduza a Jlagar só um tínhamos tido um deficit tamanho, consequencia tudo 
imposto ; v. Ex. sabe gue a theoria do ·imposto da prolongada guerra que sustentamos. 
umco nll:o tem vingado. Um cidadão paga imposto O Sa SILVEIRA DA MoTTA:- Circumstancias tão 

·por diversas maneiras. O fazendeiro pagaria 26 por difficeis. 
escravo, se não prevalecesse a idéa de fazê-lo pagar o Sa. PRESIDENTE DO coNSELHO: -Mas nlo pro
sobre a exportação mais 2 Ofo; além disso deve pagar feri a palavra-perigosas-. Como quer que seja, o 
por sua habitação os 3 % do valor locativo. nobre senador procurou ã sua vontade este ponto de 

O pensamento da lei é benigno. Com o mínimo de partida Jlara sustentar que o perigo, que eu confes-
60S de valor locativo não ha motivo para se receiar sAra, se deriva da guerra, e que a guerra era fatal
que o ill}posto attinja e vexe as pessoas inteiramente mente destinada a ter mão resultado, porque nascia 
desprovidas de recursos. de um erro, e do erro nunca póde provir senão o 

O SR. SILVEIRA DA MorTA:- Depend.; isto do mal : tal foi a substancia do discurso do nobre se-
lançamento. nador. 

O SR. PRESIDENTE Do coNSELHO:- Devo, visto que Mas porque, senhores, a guerra que sustentamos 
estou tratando do art. 10, dar uma explicação ao no- estâ fatalmente destinada a produzir mal ao imperio? 
bre senador pela província do CearA. Não quero que Qual o grande erro que a inquinou desde a sua 
S. Ex. pense que o seu discurso não teve resposta origem 1 S. Ex. o disse com a clare.za que costuma 
alguma. enunciar-se: ccA.guerra tem contr~ s1 um gravo erro 

S. Ex. pergunlou se, A vista do art. 10, que diz a saber: o. ter s!do declarada ao d1cta~or paraguayo 
(lendo) : «·Cobrar-se-lia de cada. pessoa nacJonal ou e nlio á nac1onahdade paraguaya. » E uma guerra 



102 APPJ,i::NDICE. 
portanto que S. Ex. chamou de soberania e esse 
peccado or•ginal da guerra o nobre senador declarou 
que e.ra obra ido Sr. ministro dos neg0cios estran
geiros e presidente do conselho do gabinete de 31 de 
agosto, autores do tratado de alliança em virtude do 
qual, segundo o que tem tranipirado, outro não foi 
o fim das potencias allisdas senão derribar o dictador 
do Paraguay, qúando a guerra devia ser declarada e 
feita ao povo paraguayo e nlo ao seu g.lVerno, pelo 

ti o criterio? Averigu~-se r a naçllo que faz a guerra 
soffreu realmente uma injuria? é ameaçada tm seus 
direitos? o Tal é o critmo. 

Rogo ao nobre senador agora o obsequio de dizer· 
me se o Brasil, se Buenos-Ayres, se Montevidéo nilo 
sotfrêrilo uma inj~Jria atrós do governo Paraguayo. 

O Sn. SILVBIR! DA MorTA :-Sem duvida. 
0 Sn. PRESIDENTE D.O CONSELIIO :-:-Se O governo do 

Paraguay saltisse bem da luta que suscitou, a segu
rança das. republicas alliadas e do Brasil seria pas
sivei? o nobre senador ha de responder naeativa
mente. Logr, a guerra que fazemos, eilcammban. 
do-se a reparar uma injuria setfrida, e a pOr as cousa& 
em estad.l de não termos receios para o futuro, é 
ullia guerra inteiramente conforme aos princípios do 
direito das gentes. · · · 

que ••• 
@SR. SILVEIRA DA MoTTA:- Estas silo as guerras 

do direito das gentes. 
.0 SR. PRESIDENTE DO e•lNSELHO: -.,, pelo que a 

guerra que fazemos não é uma guerra do direito das 
gentes I ·· · 

Sr. presidente, uma tal doutrina, ainda na hora 
adiantada em que nos achamos, quando todos os 
momentos silo preciosos, ]Jrecisa de contestação. 

Senhores, a guerra pubhca é uma lula entre estado 
e ebhdo, entre naçio e nação, lula declarada e sus
tentada pelos respectivos governos, que são os orgãos 
das nacionalidades; e pois, a guerra que estão fa
zendo os al!iados é em rigor feita ã nação paraguaya. 

O SR. S1LVEIR! DA MorrA :-Quando se quizer 
discutir o tratado da triplice alliança responderei a 
v. Ex. 

Não obstante o principio expo&to, quando aquelle 
rege um estado pratica abusos enormes perante o 
direito dae gentes, quando supplanta as liberdades 
do povo e o arrastra contra a sua vontade a nma guer
ra injusta, ao paiz que sotfre a injustiça e se vê ~bri· 
gado a defender-se, é licito declarar que faz a guerra 
principalmente ao oppressor da nacJOnalidadll com 
quem luta. Desta sorte as potencias que se alliArão 
contra Napoleilo I, declaravilo que não moviito guer
ra á França, mas a N apoleilo cujo poder era incom
pativel com a segurança dos estados europeos. 

0 SR. PRBSIDBNTB DO CONSELHO:- Outro protesto 
precis.o fazer, e é relativo a um )lrincipio que o nobre 
senador por Goyaz hontem estabeleceu a respeito da 
organizaçilo dos ministerios. S. Ex:. quer que as se
cretarias de estado tenhllo sua autonomia possuão 
uma secção de fazenda, porque só deste modo o the
sooro preclsarll de menos gente, distribuindo pelas 
secrebrias de estado o pessoal que lhes fôr necessa
rio, e sobretudo quer que o minislerio da fazenda 
nilo tenha certa preponderancia sobre as· diversas 
pastas no que toca a despezas. 

O Sa. SILVEIRA DA MorTA:- Nlo deve ter. 
O Sa. PRBSIDENT.E DO coNSE.LHO :-Tem, deve ter, 

e de nilo haver lido sempre é que emanllo D}Uilos 
O Sa. PARlNHos:,;_Apoiado. 
0 Sa. PRESIDENTE DO CONSELHO:-Em Verdad.e1 Se• 

nhores, Napoleão teve duas phases principaes em 
sua vida; na primeira elle identificAra-se de tal modo 
com a opinilo e com os interesses da França, que 
nenhuma alliança seria capaz de derriba·lo; mas na 
outra substituiu sua vontade ã vontade da França, os 
seus interesses e C&Jirkhos ·A ulilidade da patria e 
então a alliança pod1a dizer com vantagem que fazia 
guerra ao oppressor da França e da Europa e nilo 
propriamente A Franca. 

A declaração da al1iança nesse caso foi o m rasgo 
de alta politica; porque, separando a nação franceza 
de seu prepotente chefe, era possivel, se não pro-· 
vavel, que excitasse menos res1stencia da pal'le do 
povo francez, ·ao passo que fazendo guerra de fX· 
terminio A França, e não especialmente ao impe
rador, a sua tarefa se tornava, além de muito mais 
difficil, odiosa. . 

Ora, com relaçilo ao Paraguay, é certo que a na~ 
cionalidade foi arrastrada machmalmente pela pra
potencia do seu dictador A guerra, li que elle desleal~ 
mente provocou-nos, e que, assim, é de Lopez que 
nos devemos queixar, é dell.e que devemos descar
tar-nos, poisque sua existencia ali é uma Jlerma
nente ameaça á segurança dos estados vizinhos: á 
nacionalidade paraguaya não temos aversão, antes a 
queremos vêr tranquilla. . 

No direito das gentes, digilo os publicistas do 
senado, pm se conhecer se uma guer~a 6 justa qual 

males para o estado. · · · 
Sr. presidente, ~uando a constiluicil:o dispõe no 

art. 112 que o mimslro da fazenda, recebendo dos 
outros ministros os orçamentos relativos As suas re
partições, apresente annualmente o órçlimento geral 
di despeza do imperio no anno vindouro e da im
porfaneia da renda, di necessariamente ao ministro 
da fazenda, nilo direi certa superioridade, mas o di~ 
reito de perguntar a cada um de seus collegas: « Que 
em prezas ides tentar? Quantos milhares de contos 
tencionaes despender? Attendei ao estado do !be
souro, nlo resolvaes cousa alguma sem primeiro 
ouvir o mmistro da fazenda, que é o competente 
p~ra responder: contai com os meios de que necessi-
tais. » . · 

O SR. SILVEIRA DA MorTA:- A !tendei. à lei do 
orçamento •.• 

0 Sll. PRESIDBNTE DO CONSELHO :-Se O ministe~ 
rio é solidario, nenhum ministro faz certas despezas, 
e muito menos inclue no seu orçamento despezas 
avultadas sem consultar a todos,. e ao ministro da 
fazenda em primeiro logar. Isto é o que temos feito, 
é o que, graças à bondade de meus collegas, tem·se 
observado; nilo se autorisão despezas sem que detlas 
tenha conhecimento o ministro da fazenda que as 
tem de pa~ar. · 

Sr. presidente, vou acabar, lembrando ao nobre 
senador que1 contra a sua doutrina que considero 
subversiva tlas boas regras do serviço, protesta o 
oxe!llplo da Inglaterra. Na Inglat~r~a .•• Sçi que 
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o nohre senador não gosta de citações, mas as mi
nhas sã1> rapidas. 

O Sn. SJLVBIRA. DA MoTTA: - G1>sto; os livros 
· grandes é que me incommodllo. 

O Sn. PI\ESJDENTE DO CONSELHO: - Na Inglaterra, 
'Sr. presidente, o primeiro Iord do thesouro reune 
tres qualidades. El!e é ao mesmo tempo·chefe do ga
binete, presidente da camara doslords e superinten
dente do !besouro, e. por essa triplica qualidade a ad
ministraç~o da fazenda c, lloca-se 11 frente das outras 
repartições ministeriaes, de sorte que ali nenhum 
mmistro adopta providencias que {!Ossão trazer gran
des despezas sem accordo c1>m 1> mmistro da faz~nda 
Na sua hi&toria financeira da Inglaterra, observa 
:Bailly: . 

• O posto eminente de primeiro ministro ou chefe 
do gabinete, que é attrilíuido ao primeiro Iord da 
!besouraria, colloca constantemente a administração 
das finanças 1\ frente das outras repartições ministe
riaes. Esta posição é racional em um governo r~pre
sentativo : talvez a Inglaterra lhe deva essa alta in
fluencia politica que possue e pua cuja consolidaclio 
tio poderosamente tem contribuido os immensos· 
recursos qnelhe hão dado os impostos e mais ainda 
o credito publico. » 

Vê, portanto, V. Ex, Sr. presidente, que não 
h~ de ser dando autonomia ás secretari~s de esta:io; 
desligando-as da fiscalisaçilo bem cnt,mdida do the
souro que havemos de melhorar o servico ; em ma
teria de despeza e de receita do estaria a centra
lisaçil:o é ind1spensavel. 

O nobre senador não me leve a mal estes pro
testos, visto que aceito do seu discurso de hontem 
muita~ idéas luminosas para o trabalho da reforma. 

Em attenclo às idéas que adopto ha de relevar 
que repilla não sómente a sua theoria de guerra, mas 
lambem a de autonomia, das diversas repartições 
ministeriaes. -

• O Sn. PRESiDENTE : -A emen~a foi corrigida sup
primindo-se a palavra -aproveitaveis. 

PARECER DA. IIES.\ N. 121'1 DE 17 DE SETJmBRO 
DE 1867. 

Expõe a materia de quatro proposições da camara 
dos Sra. deputados, ap11rovando mercês pecunia
rias concedidas pelo po!lrr executivo em attenção 

. a serviços militares prestados na actual guerra 
conte a o Paraguay. 

I. 

cem de meios ~ufficicntes de subsistencia, jâ a fa
milia dos que fallecllrão em combato, ou por outras 
causas que se declarão. 

II. 
A mesa, de conformidade com os precedentes, for• 

mulon as tabellas nnnexas sob as letras A, B, C, 8 
D, cada uma das quaes se ref~re ã proposição cor
respondente da camara dos Srs. deputados. 

As tabellas contêm os seguintes esclarecimentos: 
1. o Os nomes dos pensionistas; 
2 o A classe, bem como a importancia annnal das 

pensões; · 
s.o A data dos decretos de concessão das pensões: 
4. • Os motivos que os justificão; 
li. o Os documentos, que os aoompanhão ; 
6 .o O numero dos decretos de concessão ; 
'7.0 O numero dos pensionistas. 

III. 
A proposiçi!o, a que se referA a tabr.lla letra A, 

tem a data de 4 de setembro de 1867, 8 comprehen
de cinco pensionistas, eendo o primeiro Henrique 
Frangth, soldado do 1 o corpe de caçadores a c \v alio, 
impossibilitado de procurar os me1os de aubsisten
cia em c msequenCia. de ferimentos recebidos em 
comb. te. 

A penslio é de 400 rs. diarios. 
A ilnta do decreto, que a concedeu, bem como a 

dlls outros quatro, é de t3 de j11lho deste anno. · 
A proposição a que se refere a tabe!la lefra B, tem 

a data de 4 de setembro de 1867, e comprebende 
qnalro pensioni!tas. 

O nome, que se lê em primeiro Jogar, é o de D. 
Vill'e'ncia Gomes da Silva Tavares, vi uva do capitão ·- · 
da guarda nacional Julião José Tavares, morto em 
combate. 

A ]lensil:o é de SOS mensaes. 
A !lata do decreto, que a concedeu, bem como a 

dos outr0s Ires, é de 4 de setembro deste anno. 
A proposição a que corresponde a tabella letra C, 

t~m a data de 5 de setembro de 1867, 8 comprehende 
dous pensionistas. · . 

O nome que se lê tm primeiro lagar, é o de 
D. ~faria Gertrudes de Brito, mili do al!trcs do 
2-i corpo de voluntarios da patria 1 o sé l\1essias de 
Araujo, fallecido em consequencia de ferimentos re
cebidos em combate. 

A pensão é de 36H mensaes. 
A data do decreto, que a concedeu, bem como a 

do outro, ê de 14 de agosto deste anno. 
A proposição a que corresponde a tabella letra D, 

tem a data de 9 de setembro de 1867 e comprehendo 

Estão sobre a mesa, afim de entrarem na ordem 
do dia, quatro proposições que acamara dos Srs. de
putados enviou ao senado, sendo duas datadas de 
4 do corrente mez de setembro, uma de li, e outra 
de 9 do mesmo mez. 

Ires p~nsionistas. · 
O nome, que se lê em primeiro logar,fé o de José 

dos Santos Dias Carneiro, cadete do r;o corpo de 
voluntarios da patria, impossibilitado de procurar os 
meios de subsistencia em consequencia de fori
mentos recebidos em combate. 

O objecto das proposições é a approvacão de mer
cês pecuniarias que o poder executivo, êm atlençno 
a servicos prestados na actual guerra contra o Para
guay, liouve por bom conceder, já a militares, que, 
ficando inutilisados para o ~ervi~o do exercito em 
consequencia de fdrimentos recebidos em combalo, 
não podem prccurar meios de subsistencia, ou caro-

A pensão é de 400 rs. dia rios. 
A i! ata do decreto, que a concedeu, bem como a 

dos outros dons, 6 de 27 de julho deste anno. 
Al6m das cópias dos respectivos decreto9, acom

panhilo cada uma das proposições diversos docu
mentos, de que se faz o extracto nas talJellas an
mxas. 
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IV. 3 o A sua disposição ; 

Referindo-se,· pois, por amor da brevidade e por 
falta de tempo, ás informlcõos, que consfão ilas 
mesmas tabellas, a mesa apenas nccrescontarà, como 
complemento e remato, que a importancia annual 
das pensões contempladas, o approvadas pelas 
quatro proposições da camara dos Srs. deputados, 
de que se tem feito menção, é de 3:9358500, a saber: 

4.o Os documentos que as acompanhão; 
5.0 O numero das propDBições ; 
6.o O numero de estudantes que ellas compre

hen~em. 
n. 

Nas informações, que lhe cumpre prestar ao sena
do, a mesa refere-se inteiramente á tabella annexa, 
insistindo em chamar a séria attenção desta augusla Tabella letra A .. .. . .. . f: l1SS500 

» » E .. .. .. .. 1 :728SOOO 
11 » c......... 65lfl000 
» » D .. .. .. .. 438#000 

Total.. . . . • 3:935H500 

v. 

camara para tão frequentes dispensas. · 
Estas dispensas tirito As leis a força e o prestigio, 

de que devem gozar, e li assembléa geral o tempo, de 
que necessita, para estudar, propôr e discutir me
didas de interesse geral. 

Assim que, como rem mo e conclusão das obser-
vações, que precedem, a mesa : . 

O mal reclamaremedio,que ponha termo ao abuso 
da pretenções, que não se fundão no grande princi
pio de utilidade publica :em que as 'leis devem aE
senbr. 

Considerando que, conforme o art. 102 Si 11 da 
constituição, as uJercôs pecunia1•ias dependem da 
approvaMo d~ aqsemblóa ll'•!ral; 

Considerando que a concessão de mereOs pecunia
rias augmenta a despeza do e~hdo; 

A mesa no relatorio doa trabalhos da actual sessão 
legislativa, crue lerA de apresentar ao senado no co
meço da segumte, ni!o deixará por certo de occupar·se 
deste grave assumpto. 

Considerando que uma das mais importantes attri
buicões da assemblé~ gdral é zelar e fiscalizar a des
pezá publica, proteg~ndo, em IJencficio do trabalho 
e da induotria, a sorte dos contribuintes: 

Offcrece o seguinte 

Entretanto, como resumo e conclusão do que tem 
eXJlOStO: 

Considerando que as proposições! que se achão 
sobre a mesa, devem ter prompta so ucão: 

Offercce o seguinte • · 
P<IRECER: 

PARECER: t.o Que as proposicões da camara dos Srs. depu-
t.• Que as proposições da camara dos Srs. depu- lado: devem entrar çni discussão; . 

lados devem entra1• em discus;i:io; . 2 .. Q~e o relator10 da mesa deve ser Impresso, e 
2 • Q11·• o relatorio da mesa devo ser impresso, e dJstnbllido na fórma do estylo •. 

distribuído na fórma do estylo. .Paço do senado, em ~8 de setembro de ~867.-
Paço do eenado, em 17 de setembro de 1867.- Vlsconde de Ab~etê, pres1dente.-/osé da Silva Ma

Visconde de Abaete,presidente.-losé da Silva Ma- (~a, !0 sccrela!Io.-Th?ma.z' Pomp8o de Souza Bra
(ra, t.o secretario.-Ft·ederico de Almeida e Albu- Bll, 3 secretario. 
querque, 2• sacrelario.-Thomaz PompOo de Souza 
Brasil, 3.0 secretario, . PARECEI\ DA MESA. N. 130 DE 18 DE SETEMBRO DE 1867~ 

PARECER DA IlESA l'f, 129 DE 18 BE SETEl\IBRO DE 1867, 
Expõe a malcria de dez proposicões da camara dos 

Srs. deputados, autorisando o governo para man
dar inatrieular diversos estudantes na f,wuldade de 
medicina da Bahia, com dispens~ de exames pre-
paratorios. · 

I. 

Estão sobre a mesa, afim de se darem para ordem 
do dia, dez ~reposições, que a camara dos Srs. de
putados enviou ao senado. 

O objecto das proposições ó autorisar o governo 
para mandar matricular na faculdade de medicina da 
Bal!ia diversos estudantes c.om dispensa de prepara
torl03. 

Das proposições, quatro têm a data de 17 de agosto 
do corrente anno, Ires a do 21, uma a de 22 & duas 
a de 24 do mesmo mez. 

A tabella annexa, que a mesa organisou de con
formidade com os precedentes estabelecidos, contém 
os seguintes esclarecimentos : 

1.o Os nomes dos estudantes ; 
2,o A data das proposições; 

Expõe a mataria de uma proposição da camara 
dos Srs. deputados, de 17 de agosto do corrente anno, 
a11torisando o governo para mandar admittir a exame 
do 20 anuo da faculdade de medicina da córte o 
subdito italiano Hercules Foglia, depois de mos· 
trar-se habilitado em inglez. . 

I. 
Estã sobre a mesa, afim de entrar na ordem do dia, 

uma proposição, datada de 17 do corrente mez de 
agosto, que a camara dos Srs. deputados enviou ao 
senado. 

A proposiçilo tem por objecto autorisar o governo 
para mandar admittir a exame do 20 anuo da facul
dade de medicina da cOrte o subdito italiano Her
~ules Foglia, depois de mostrar-se habilitado em 
mglez. 

II. 
A proposição vem acompanhada dos seguintes do· 

cumentos: 
1.• Requerimento da parte. 
Alloga o supplicanle que ú pharmaceutico gra

duado pela universidade de Pavin, que eslfi autori-

( 
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sado, por acto de 26 de novembro de 1860, para 
exercer a sua profissão em qualquer parte do impe· 
rio, tendo para tal fim preenchido todas as c~~dições 
de idoneidade perante a faculdade de med1cma do 
Rio de Janeiro, e que jã frequenta como ouvinte o 
dito anno lectivo por concessão do governo impe-
rial. · 

PARECER DA !lESA N. 131 DE 18 DE SETEMBRO DE 1867. 
Expõe a maioria de uma proposiçlto da camara dos 

Srs. deputados, de 24: de agosto deste anuo, decla
rando que o nome de um estudante contemplado 
entre outros na resolução n. 1276 de 25 de maio 
de 1866 ê Antonio Franco de Sfl Fortes e não 
Antonio de Sã F· rtes. 

2 • Diploma de pharmaceulico passado no dia 30 
do mez de sgosto de 1853, e subscripto pelo decano 
e pelo chanceller da .faculdade med1ca da unive!si
dade de Pavia, em vutude do qual ê reconhecido, 
approvado, e declarado apto e perito para exercer a 
arte pbarmaceutica: 

c Quare (sio palavras textaaes do diploma) eun
dem ad oxercenáam Artem Pharmaoeuticam aptum et 
peritum agnoscimus, approbamus, et declara!Dus, 
exhibendo ei Diploma maJori facullatis nos troo sigiilo 
munitum, et mano propria domini decani et ca~
cellarii universalis subscriptum; illa tamen condJ
tione, ut se sem~er et ubique conformiler geral 
Juramento et Leg1bus Facult:llis Medicre. » 

I. 
Estã sobre a mesa, afim de entrar na Grdem ão dia 

uma proposicão datada de 24 de agosto do co~rente 
anno, que a camara dos Srs. deputados envwu ao 
senado. · 

A proposição dispões que a resolu~ão n. 1276 de 
25 de maio ele 18661 gue autorisou o governo pa~a 
mandar matricular no I• anno da faculdade de. medi
cina da côrte, entre outros, o estudante Antonio de 
Sã Fortes deve entender-se com o estudante Antonio 
Franco de Sll Fortes. 

II. 
Consultando-se a resolução citada, ve-se oom 

effeito qae o estudante , nella contemplado com 
alguns outros, ê designado com o nome de Antonio 
de Sã Fortes, e o governo M autorisado para man
da-lo matricular, assim como a outros, no t• anno 
da faculdade de medicina da côrte, nilo sendo nen
hum delles admittido a fazer acto, sem que mostrá 
achar-se habilitado em todas as matarias exigidas 
pelos respectivos estatutos, cujos exames não tenha 
feito. · · 

3. • Certificados, pelos guaes se prova que o sup
plicante completou. com d1stincção o cu~so gymna~ 
sial, como alumno mterno de real colleg1o RotondJ 
em Gorla Menor, e bem asgim o curso philosophico 
no reallyceu Cesar Baccaria em Milão, e que nos 
annos de 1855 a 1856, e de 1856 a 1857, se appli
cou ao curso biennal theorico-pratico de cbimica 
applicada no laboratorio chimico da sociedade de 
ammaçi!o das artes e officios em Mililo, dando pro
tias de distincta aptidão, e applica~ão. 

4. • Certidão passada em 25 de junho do ~o!rente 
anno pelo secretario da faculdade de med1cma da 
côrte, em que se declara que o supplicante, ouvinte 
do2o anno medico com ollrieação ~ómente do po.nto 
por autorisação do governo 1mpemi, desde o d1a 9 
ile maio, data da autorisaçilo, nenhuma falta dera nas 
aulas de pbisiolcgia, e anatonnia discriptiva, unicas 
que frequenta, visto ter sido dispensado das outras 
do 2• anno de conformidade com o art. 78 do regala· 
mento complementar dos ~statutos. 

Como resumo e conclusão do que ílca exposto, a 
mesa: 

III. 
Como resumo, e conclusllo do que tem exposto, a 

mesa: 
Considerando que a proposiçllo, t!e que se trata, 

deve ter uma solução ; 
Considerando que as informações e esclarecimen

tos, constantes dos documentos apresentados, slio AU!· 
ficientes para qualquer deliberação : 

.OJferece o seguinte 

PARECER: 

· 1. • Que a proposição da camara dos Srs. deputados 
deve entrar em discussão ; . 

2.• Que o relatorio da mesa deve ser impresso, e 
distribui do na íórma do estylo. 

Paço do senado, em 18 de setembro de 1867. -
Visconde de Abaeté, preRidente.- José da Silva 
Mafra, 10 secretari().- Frederico ele Almeida c .Al
buquerque, 2• secretario.- Thomaz PompBo do Sou:: a 
Brasil, 3• secretario. 

Considerando que a resolução promul~ada pelo 
decreto n. 1276 de 25 de maio de 1866 fo1 iniciada 
na camara dos Srs. deputados : 

Considerando que a declaraç~o feita na prc;posiçito, 
que se acha sobre a mesa, tem origem na mesma ca
mara, que deve ter tido motivos para faze-lo : 

Oferece o seguinte 
PARECER: 

V Que a proposi9ilo deve entrar em 4iscuesão. 
2.• Que o relator1o da mesa deve ser Impresso, e 

distribuindo na fôrma do estylo. 
Paço do senado, em 18 de setembro de 1861.

Yi•conde de .4baetê , presidente. -José drBilvtJ 
Ma{r11, 1• secretario.- Frederico ele Almeida e Al· 
buquerque, 20 secretario.-Thomaz Pomp8J de SoU%11 
Brasil, 3• secretario. 

PARECER DA MESA N, 132 DE f9 DE SETEliiBRO DE 1867, 
Ex~õe a mataria de uma proposição da camara dos 

Srs. deputados, de 13 de agosto ilo corrente anuo, 
autorisando o governo para mandar matricular no 
10 anno da faculdade de direito de Pernambuco 
um estudante, que ali chegou depois de encerra
das as aulas. 

I. 
Está sobro a mesa, afim de entrar na ordem do 

dia, uma proposicão que a camar& ios Srs. depu
tados enviou ao senado. 
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A proposi~ão tem a data de 13 ~e agos!o de 1667, 
e foi lida no senado na sessão· do d1a segumte. 

O seu objecto consiste em autorisar o governo para 
mandar matricular no 10 anno da faculdade de:di
reito do Recife o estudante José Felippe dos Santos 
Junior, que ahi chegou depois de encerradas as ma-
triculas. · · 

II. 

Pelo que pertence ao facto, cumpre informar ao 
senado que nenhum documento se junta, que o jus
tifique, não havendo sequer alguma allegaçllo da par" 
te interessada por meio de requerimento, que apre-
sentasse. . 

Quanto ã questão de direito, é sabido que, confor
me o art 1.0 da resolução n. 1195 de 13 ae· abril de 
1861-, as congregações das faculdades do imperio têm 
o direito de mandar.admittir a matricula nas respec
tivas faculdades os e;tudantes, que se não houverem 
matriculado no prazo marcado pdos estatutos em 
consequencia de impossibilidade proveniente de 
motivos extraordinarios, e iudepend~ntes de sua 
vontade, competentemente provados, devendo ser
lhes contadas como faltas as pralccçõc s anteriores á 
matricula. 

Assim que, ou o caso occorrente está comprehen
dido na parte dispositiva da lei, ou a proposição tem 
por fim fazer na lei geral, ou direito commum uma 
excepção a favor do estudante, de que se trata. 

Na primeira hypothese manifesta .seria a desne
cessidade da med1da. 

Na segunda hypothese, que é ~rovavelmentea que 
se dá, comp~te .ao senada e~amm.a~ e resolver, se 
alguma razão ex1ste de publ1ca ut1hdade, ou de ele
vada conveniencia, que possa legitimar uma excep-

, çl!o, ou dispensa na loi geral. 
A mesa nilo póde outrosim deixar de informar ao 

senado que, durante.a actual sessão legislativa, jà 
elle tomou conhecimento de algumas proposições, 
que a camara dos Srs. deputades lhe enviou, versan-

do sobre mataria identica, e a nenhuma pôde o se
nado dar o seu consentimento. 

III 
As proposioões, a que se acaba de alludir, com

prehendiiio os seguintes estudantes: 
1.• Os estudantes Darval de Menezes Fraga, e 

Joilo Vaz de Carvalho Sodré. . 
A proposição foi lida em sessão de 21 de junho 

ultimo, e, entrando em discussão na de 26 com o pa
re~er da mesa n. 81 deixo a de ser approvada nessa 
mesma sesslio. · 

2.• O estudante Luiz Vieira de Rezende, 
A proposição foi lida em sessão de 22 de junho, e 

entrando em discussão com o parecer da mesa n. 95, 
deixou de ser approvada na de 5 de agosto· seguinte. 

3.• O estudante .Antonio Caetano da Silva Lara. 
A proposição foi lida em sessão de 23 de julho, 

e, entrando em discussão com o parecer da mesa 
n. 110, deixou de ser approvada na de 2ide agosto. 

IV. 
Como resumo e conclusão das observações, que 

pre.cedem, a mesa: 
Considerando que os esclarecimentos que tem 

prestado, podem ser sufficientes para tomar·se qual
quer deliberação ; 

Consideranllo que convem dar prompb solução 
a proposição da camara dos Srs. deputados offerece 
o s1guinte 

PARECER, 

1. o Que a proposição deve entrar em discussão ; 
2. o Que o presente relatorio deve ser impresso e 

distribuido na fôrma do eslylo. 
Paço do senado, em 19 de setembro de 1867.

Visconde de ·Abaelé, presidente.-1Jsé da Silva 
Mafra, 10 secretario.-Frederico de Almeida e Al
buquerque, 20 secretarlo.-Thomaz Pamp8o de Souza 
Brasil, 3° secretario. 

FUI DO APPENDICE. 
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